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 نشر *مواعيد
 النشرات التشغيلية املقبلة

 مبا يف ذلك
 املعلومات الواردة حىت:

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 

 املواعيد ختص اللغة اإلنكليزية فقط.هذه  * 
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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
 ITU-T E.212              وفقا  للتوصية) من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية (MNC) الرموز الدليلية للشبكات املتنقلة 1162

 (2018ديسمرب  15الوضع يف ( )(2016/09)
 (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  15الدليلية للنداء اليت ختصصها كل إدارة حملطاهتا للهواة وحمطاهتا التجريبية )الوضع يف 

 (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 يف (ITU-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)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل املرافق غري املعيارية يف اخلدمات التليماتية )تكملة للتوصية  1002

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

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

 (2006ام الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني لع 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  15يف  ( )الوضعITU-T F.68 (1988/11)والتوصية 
 (1201أبريل  1)الوضع يف  (X.121 T-ITU (2000/10)               )وفقا  للتوصية  (DNIC)                                     قائمة برموز تعر ف هوية شبكة البيانات  977
( ITU-T X.121 (2000/10)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل إرسال البيانات )تكملة للتوصية  976

 (2011 مارس 15 )الوضع يف
 (2011فرباير  15 ( )الوضع يفX.400وتوصيات السلسلة  ITU-T F.400               )وفقا  للتوصية  (ADMD)قائمة بأمساء ميادين التسيري اإلداري لإلدارة  974
 (2010مايو  1( )الوضع يف ITU-T E.180 (98/03)                                                          النغمات املختلفة املستعملة يف الشبكات الوطنية )وفقا  للتوصية  955
 (ITU-T F.1 (1998/03)                                                                               جمموعات الرموز مخاسية األحرف املستعملة يف خدمة الربق العمومية الدولية )وفقا  للتوصية  669

 تتاح القوائم التالية يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت: باء
 www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html (ITU-T M.1400 (2013/03)قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد )التوصية 

 www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html (ITU-T F.170جدول بريوفكس )التوصية 
 www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html (ROA)شغيل املعرتف هبا قائمة بوكاالت الت

  

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

                                           لقطاع تقييس االتصاالت وفقا  لإلجراءات الواردة التوصيات التاليةعن املوافقة على  AAP-53              أ علن يف اإلعالن
 :ITU-T A.8 التوصية يف

– ITU-T G.993.2 (02/2019): Very high speed digital subscriber line transceivers 2 (VDSL2) 

– ITU-T G.993.5 (02/2019): Self-FEXT cancellation (vectoring) for use with VDSL2 transceivers 

– ITU-T G.997.1 (02/2019): Physical layer management for digital subscriber line transceivers 

– ITU-T G.999.1 (02/2019): Interface between the link layer and the physical layer for digital subscriber line (DSL) 
transceivers 

 
 

 الخدمة الهاتفية
 (E.164T -ITU)التوصية 

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

 (45+الدانمارك )الرمز الدليلي للبلد 
 :III.1.2019تبليغ يف 

 : الدامناركيف الوطنيةالرتقيم التالية اليت طرأت على خطة  التحديثاتكوبنهاغن، عن ،  الدامناركية وكالة الطاقةتعلن 
 خدمات االتصاالت املتنقلة - ختصيص •

 تاريخ التخصيص سالسل األرقام مقدم اخلدمة

SimService A/S 551defgh 2019.II.28 

 اجملانية اهلواتفأرقام  – ختصيص •
 تاريخ التخصيص سالسل األرقام مقدم اخلدمة

Ipvision A/S 809901gh 2019.III.1 

 لالتصال:
Danish Energy Agency 

Amalietgade 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:

  

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp
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 تبليغات أخرى

 صربيا

 :II.28.2019تبليغ يف 
نادي لاإلدارة الصربية  أذنت، بوزاريفاتش يف ”Pozarevac“الثالثة والسبعني لتأسيس نادي اإلذاعة مبناسبة الذكرى 

 .2019ديسمرب  31إىل  مارس 1من  YU73BFGء باستعمال الرمز الدليلي اخلاص للندا ”Pozarevac“ اإلذاعة
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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
 (5)صفحة  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 

 8201طبعة 
 
 VIالقسم 

SUP  

DP08 Ahrenkiel Shipmanagement GmbH, c/o Mr. Roland Beyer, An der Alster 45,  
D-20099 Hamburg.  

 ، 24838274 40 49+اهلاتف: ، roland.beyer@ahrenkiel.net الربيد اإللكرتوين:
 24838369 40 49+الفاكس: 

 

DP13 T-Systems Media & Broadcast GmbH Darmstadt, Mina-Rees-Str. 6,  
D-64295 Darmstadt, Germany.  

  

mailto:roland.beyer@ahrenkiel.net
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 مراقبة الدوليةحطات القائمة م
 (VIII)القائمة 

 2016طبعة 

 (5)التعديل رقم 

 الجزء األول
 محطات في خدمات االتصاالت الراديوية لألرض

ROU رومانيا 
 ADD حسب الترتيب الهجائي 
 SMG Constanta (IMS) احملطة:  

https://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=520&admid=200 

 SMG Craiova (IMS)احملطة:   
https://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=522&admid=200 

 SMG Galati (IMS) احملطة:  
https://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=518&admid=200 

 SMG Ghencea (IMS) احملطة:  
https://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=521&admid=200 

 SMG Oradea (IMS) احملطة:  
https://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=524&admid=200 

 SMG Satu Mare (IMS) احملطة:  
https://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=525&admid=200 

 SMG Suceava (IMS) احملطة:  
https://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=517&admid=200 

 SMG Timisoara (IMS) احملطة:  
https://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=523&admid=200 

 SMG Tulcea (IMS) احملطة:  
nline/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=519&admid=200https://www.itu.int/o 

  

https://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=520&admid=200
https://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=522&admid=200
https://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=518&admid=200
https://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=521&admid=200
https://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=524&admid=200
https://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=525&admid=200
https://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=517&admid=200
https://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=523&admid=200
https://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=519&admid=200
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                                                          قائمة بأرقام تعر ف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية
 (E.118 T-ITU (2006/05)               )وفقا  للتوصية 

 (2018ديسمبر  1)الوضع في 
 (XII.1.2018 - 1161ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم )

 (6)التعديل رقم 

 LIR أنغويال

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

 جهة االتصال

 Cable and Wireless أنغويال

(Anguilla) Ltd. 
PO Box 77 

THE VALLEY 

89 1 010 Lawrence Stott 
PO Box 77 

THE VALLEY 
 3100 497 264 1+ اهلاتف:

 2501 497 264 1+ الفاكس:
 lawrence.stott@cwc.com الربيد اإللكرتوين:

 LIR تونغا

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

 جهة االتصال

 Tonga Communications تونغا

Corporation Ltd. (TCC) 
Private Bag 4 
NUKU'ALOFA 

89 676 01 Timote F. Katoanga 
Fongoloa 

NUKU'ALOFA 
 20006 676+ اهلاتف:

 26701 676+ الفاكس:
 info@kalianet.to الربيد اإللكرتوين:

 LIR المملكة المتحدة

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

 جهة االتصال

 epay Limited اململكة املتحدة
Ground Floor Kingfisher 

House, 
2 Woodbrook Crescent 
BILLERICAY, CM12 0EQ 

89 44 90 Jonathan Fricker 
Ground Floor Kingfisher House, 

2 Woodbrook Crescent, 
BILLERICAY, CM12 0EQ 

 2222 824 126 44+ اهلاتف:
 jfricker@epayworldwide.com الربيد اإللكرتوين:
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 من أجل الخطة الدولية MNC)(الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 
                                        لتعر ف هوية الشبكات واالشتراكات العمومية

 (E.212 T-ITU (2016/09)               )وفقا  للتوصية 
 (2018ديسمبر  15)الوضع في 

 (XII.15.2018 - 1162حق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم مل)
 (5)التعديل رقم 

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

505 46 ANGLOGOLD ASHANTI AUSTRALIA LTD 

   SUP رواندا

635 13 TIGO RWANDA LTD 

635 14 AIRTEL RWANDA Ltd 

   ADDرواندا 

635 13 AIRTEL RWANDA Ltd 

   ADDسويسرا 

228 63 Fink Telecom Services 

_________ 
* MCC:  لالتصاالت املتنقلة                      الرمز الدليلي الق طري 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 المشغلين الصادرة عن االتحاد
 (M.1400 T-ITU (2013/03)               )وفقا  للتوصية 

 (4201سبتمبر  15)الوضع في 
 (IX.15.2014 - 1060)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (74)التعديل رقم 
 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 DEU  ADDجمهورية ألمانيا االتحادية /

Glasfaser SWR GmbH 
Walter-Flex-Strasse 74 
65428 RUESSELSHEIM 

GFSWR Mrs Dr. Beate Rickert 
 50 1534894 69 49+ اهلاتف:

 70 1534894 69 49+ الفاكس:
 beate.rickert@kpr-capital.com الربيد اإللكرتوين:

 

 

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

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

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

 ل املعرتف هبا ومقدمي اخلدمات يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتاد.جلميع اإلدارات/وكاالت التشغي
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.intإرسال معلوماهتا إىل مكتب تقييس االتصاالت لالحتاد )الربيد اإللكرتوين: 
                     هذه املعلومات تباعا .

 التالية بتحديث خطة الرتقيم اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين: /املناطق اجلغرافيةقامت البلدان ،II.15.2019            اعتبارا  من 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  البلد/املنطقة اجلغرافية

 996+  قريغيزستان
 

mailto:tsbtson@itu/.int
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