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 نشر *مواعيد

 النشرات التشغيلية املقبلة
 مبا يف ذلك

 املعلومات الواردة حىت:
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
 التشغيلية لالتحادالقوائم الملحقة بالنشرة 

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

 رقم النشرة التشغيلية

وفقاً ) هوية الشبكات واالشرتاكات العموميةمن أجل اخلطة الدولية لتعرف  (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  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)شبكات التشوير /قائمة بالرموز الدليلية ملناطق 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 الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل االتصاالت املتنقلةقائمة بالرموز  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
( )2000/02( T.35 T-ITUقائمة 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.35قائمة باهليئات الوطنية املعينة لتخصيص رموز مزّود املطراف وفقاً للتوصية  1001
 (2012مارس  15قيود اخلدمة )قائمة تلخيصية لقيود اخلدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل االتصاالت( )الوضع يف  1000

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

 (2006الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  21إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة )القرار  991
 (2011مايو  15( )الوضع يف ITU-T F.32 (1995/10)رات مقصد الربقية )وفقاً للتوصية قائمة مبؤش 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)اسية األحرف املستعملة يف خدمة الربق العمومية الدولية )وفقاً للتوصية جمموعات الرموز مخ 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

لقطاع تقييس  التوصيات التاليةعن املوافقة على  2019 مارس 11ملكتب تقييس االتصاالت املؤرخة  153 الرسالة املعممةيف  أُعلن
 :1القرار االتصاالت وفقاً لإلجراءات الواردة يف 

– Amendment 1 to Recommendation ITU-T E.118 (03/2019): The international telecommunication charge card – 
revised registration form 

– Revised Recommendation ITU-T E.169.1 (03/2019): Application of Recommendation E.164 numbering plan for 
universal international freephone numbers for international freephone service 

– Revised Recommendation ITU-T E.217 (03/2019): Maritime communications – Ship station identity 

 

 )MID(ف الهوية البحرية أرقام تعر  
 .ليشيت الدميقراطيةجلمهورية  "550" (MID) ف اهلوية البحريةمن لوائح الراديو، ُوزّع رقم تعرّ  35.19وفقاً للرقم 

 

 (SANC)تخصيص الرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير 
 (ITU-T Q.708 (99/03))التوصية 

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت
 استعمالهأجل  من التايل (SANC) منطقة/شبكة التشوير رمز، خصص مدير مكتب تقييس االتصاالت السويدة بناًء على طلب من إدار 

 :ITU-T Q.708 (99/03) ، وفقاً للتوصيةةاجلغرافي ةاملنطق ذههلالبلد/ اهلذ 7 اجلزء الدويل من شبكة نظام التشوير رقم يف
 SANC البلد/املنطقة اجلغرافية أو شبكة التشوير

 7-820 السويد

_________ 
SANC: رمز منطقة/شبكة التشوير. 

 Signalling Area/Network Code  
 Code de zone/réseau sémaphore (CZRS)  
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 الخدمة الهاتفية
 (T E.164-ITU)التوصية 

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

 (226+فاصو )الرمز الدليلي للبلد  بوركينا
 :III.4.2019تبليغ يف 

 فاصو. ، عن التحديث التايل خلطة الرتقيم الوطنية لبوركينا، واغادوغو(ARCEP)والربيد هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية  تعلن
 00 07من  سالسل األرقام اجلديدة التالية نسق ختصيص MCDU  99 07إىل MCDU  لشركةOrange فاصو في بوركينا 

 من أجل اخلدمة املتنقلة:
 الرمز الدليلي الوطين 

 )NDC( للمقصد
 أو األرقام األوىل 

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

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

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

 لطول الرقم
احلد األدىن 
 لطول الرقم

خدمة  -جغرايف  رقم غري 8 8 07
 هاتفية متنقلة

 Orangeشركة 
 فاصو بوركينا يف

2019-03-01 -
00:00 
(UTC) 

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

B.P. 6437 
OUAGADOUGOU 01 

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

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

  

http://www.arcep.bf/
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 (686+كيريباتي )الرمز الدليلي للبلد 
 :III.15.2019تبليغ يف 

 الوطنية يف كرييبايت.، بيتيو، تاراوا، عن حتديث خطة الرتقيم (CCK) هيئة االتصاالت يف كرييبايتتعلن 

 E.164 خطة الترقيم الوطنية مورد جديد فيوصف لعملية إدخال 
 :686 للرمز الدليلي للبلد

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

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

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

 لطول الرقم
 احلد األدىن 
 لطول الرقم

 ATHKL SIP IPVPN 2019/03/13 8 8 999 29 740 إىل 000 22 740

 ATHKL SIP IPVPN 2019/03/13 8 8 999 81 740إىل  000 81 740

 10000 دىامل إىل 2000 دىامل من (74020000-74021999)احلالية  متوزيعات مديات األرقا مدى األرقام األولع سيوسّ 
 .بالفعل موجود 2000األول  املدى ألن رقم 8000لن تكون هناك حاجة إال إلضافة وبالتايل . (74029999-74020000)

 .ATHKLواملدى الثاين من األرقام عبارة عن إدخال جديد لألرقام يف توزيعات األرقام لشركة 

 لالتصال:
Mr Tiare Erekana 

CEO 
Communications Commission of Kiribati (CCK) 

Temakin 
BETIO, TARAWA 

Kiribati 
 75125488 686+ اهلاتف:

 ceo@cck.ki :الربيد اإللكرتوين
 www.cck.ki املوقع اإللكرتوين:

  

mailto:ceo@cck.ki
http://www.cck.ki/
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 (230+)الرمز الدليلي للبلد  موريشيوس
 :III.7.2019تبليغ يف 

لالتصاالت جديد لألرقام املتقاربة غري اجلغرافية مدى  عن فتح بورت لويس،، (ICTA)هيئة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت تعلن 
 :2019يناير  31مجهورية موريشيوس منذ يف املتنقلة -الثابتة

 المراقمةنسق  .164Eاستعمال الرقم  المشغل

Emtel Ltd 5430 230+ املتنقلة-أرقام متقاربة غري جغرافية لالتصاالت الثابتة XXXX 
 إىل

+230 5439 XXXX 

 لالتصال:

Mr J. Louis 
Information and Communication Technologies Authority (ICTA) 

Level 12 The Celicourt 
6, Sir Celicourt Antelme Street 

PORT LOUIS 
Mauritius 

 2222 217 230+ اهلاتف:
 7777 217 230 + الفاكس:

 icta@intnet.mu الربيد اإللكرتوين:
 www.icta.mu املوقع اإللكرتوين:
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 تقييد الخدمة
 www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012انظر املوقع: 

 

 النشرة التشغيلية الجغرافيةالبلد/المنطقة 
 (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
 (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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 تعديالت على منشورات الخدمة
 املختصرات املستخدمة

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

P  صفحات(صفحة(    
 
 

 المحطات الساحلية ومحطات الخدمة الخاصةقائمة 
 (V)القائمة 

 2018طبعة 
 

 VIالقسم 
 

ADD 
 

BR08 ,andar o11 -Satcom Direct Comunicações Ltda. Av. Vereador José Diniz, 3561   
 São Paulo - SP Brazil.  
 ،+55 11 25389068، اهلاتف: elibanio@satcomdirect.comالربيد اإللكرتوين:  
 .Ewerton Libanio Pereiraجهة االتصال:  

 

HX14 YUANTONG MARINE SERVICE CO. LIMITED Room 3-9, Level 27, Tower 2,  
 Kowloon Commerce Centre, 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, Hong Kong.  
 ،general@ytmsc.com، الربيد اإللكرتوين: cora@ytmsc.comالربيد اإللكرتوين:  
 ،4882 3610 852+، اهلاتف: 2011 2851 852+اهلاتف:  
 ،6144 2850 852+، الفاكس: 6003 2850 852+الفاكس:  
 .Cora Lamالسيدة جهة االتصال:  

 

PG18 BRIGHTNORTH CORP., Bldg. 0750-D Williamson Place, La Boca, Balboa,  
 Panamá, Rep. de Panamá.  
 ،+507 314 1756، اهلاتف: +507 314 1752، اهلاتف: info@brightnorth.netالربيد اإللكرتوين:  
 .Maria Gabriela Cedenoجهة االتصال:  

 

SA03 Blue Sky Satellite Communications, Postnet Suite 2 Private Bag X4,  
 Bedfordview 2008, South Africa.  
 ،+2711 432 0502، الفاكس: +2711 432 0075، اهلاتف: info@blueskysat.comالربيد اإللكرتوين:  
  .Pedro Camachoجهة االتصال:  

mailto:elibanio@satcomdirect.com
mailto:cora@ytmsc.com
mailto:general@ytmsc.com
mailto:info@brightnorth.net
mailto:info@blueskysat.com
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 قائمة بأرقام تعر ف جهة اإلصدار
 لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية

 ()2006/05( E.118 T-ITU)وفقاً للتوصية 
 (8201 ديسمبر 1)الوضع في 

 (XII.1.2018 – 1161)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (7)التعديل رقم 

 LIR جزر فارو
البلد/املنطقة 

 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية
 االتصال جهة اإلصدار

 P/F Hey جزر فارو
Smyrilsvegur 5, PO Box 109 

110 TORSHAVN-FO 

02 298 89 Erland Simonsen 
5, PO Box 109Smyrilsvegur  

110 TORSHAVN-FO 
 +298 202020 اهلاتف:

 +298 202021 الفاكس:
 hey@hey.fo الربيد اإللكرتوين:

 ADD اليابان

البلد/املنطقة 
 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 االتصال جهة اإلصدار
التاريخ 
الفعلي 

 لالستعمال

 NTT Communications اليابان
Corporation 

ku-Otemachi, Chiyoda 1-3-2 
8019-TOKYO 100 

12 81 89 Hiroshi Ootsubo 
ku-Otemachi, Chiyoda 1-3-2 

8019-TOKYO 100 
 +81 3 6700 8320 اهلاتف:

 +81 3 5202 5043 الفاكس:
 ns@ntt.com-mt الربيد اإللكرتوين:

IV.26.2019 

 LIR ساموا

البلد/املنطقة 
 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 االتصال جهة اإلصدار

 Office of the Regulator ساموا
Private Bag 

APIA 

02 685 89 Fonoti-Lefaoali’i Unutoa Auelua 
Regulator 

Private Bag 
Mulinuu 

APIA 
 +685 30282 اهلاتف:

 +685 30281 الفاكس:
 SpecTech@regulator.gov.ws الربيد اإللكرتوين:
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 ADD السويد

البلد/املنطقة 
 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

التاريخ الفعلي  االتصال جهة اإلصدار
 لالستعمال

 Fink Telecom Services السويد
Paradieshofstrasse 101 

BASEL 4054 
)Switzerland( 

12 46 89 Andreas Fink 
Paradieshofstrasse 101 

BASEL 4054 
)Switzerland( 

 +41 78 6677333 اهلاتف:
 telecom.com-afink@fink الربيد اإللكرتوين:

III.8.2019 

 SUP السويد

البلد/املنطقة 
 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

التاريخ الفعلي  االتصال جهة اإلصدار
 لإللغاء

 Abbla Mobile S.A. السويد
,c/Saturno 

Pozuelo de Alarcón 1 
28224 MADRID-E 

)Spain( 

06 46 89 StubeDetlef  
,c/Saturno 

Poluezo de Alarcón 1 
28224 MADRID-E 

)Spain( 
 +34 678 52 6699 اهلاتف:

 +34 913 51 8074 الفاكس:
 dstuebe@abbla.com الربيد اإللكرتوين:

I.22.2008 

 LIR فيتنام

البلد/املنطقة 
 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 االتصال جهة اإلصدار

 CORPORATION MOBIFONE فيتنام
)MOBIFONE( 
,MobiFone Building, Lot VP1 

Yen Hoa Ward, Cau Giay 
District, Hanoi 

01 84 89 Nguyen Duy Binh 
,MobiFone Building, Lot VP1 

Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi 
 +84 24 37831766 اهلاتف:

 +84 24 37831767 الفاكس:
 binh.nguyen@mobifone.vn الربيد اإللكرتوين:

 VIETNAM POSTS AND فيتنام
TELECOMMUNICATIONS 

GROUP (VNPT) 
,Huynh Thuc Khang 57 

Hanoi 

02 84 89 Dao Viet Chien 
,Huynh Thuc Khang 57 

Hanoi 
 +84 24 37741215 اهلاتف:

 +84 24 37741205 الفاكس:
 chiendv@vnpt.vn الربيد اإللكرتوين:
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 فيما يتعلق بالخطة الدولية )MNC(الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 
 لتعر ف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات

 ()2008/05( E.212 T-ITU)وفقاً للتوصية 
 (8201ديسمبر  15)الوضع في 

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

 

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

30 240 .NextGen Mobile Ltd 
   ADDالسويد 

63 240 Fink Telecom Services 

_________ 
* MCC: الرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت املتنقلة/ Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile 
 MNC:  للشبكة املتنقلةالرمز الدليليMobile Network Code / Code de réseau mobile / 

 
 

 )SANC(قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير 
 ()1999/03( Q.708 T-ITU)تكملة للتوصية 

 (2017 يونيو 1)الوضع في 
 (VI.1.2017 - 1125)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (7)التعديل رقم 
 

 ADD العدديالترتيب 
 السويد 7-208 

 ADD الترتيب الهجائي
 السويد 7-208 

_________ 
SANC: الرمز الدليلي ملنطقة/شبكة التشوير 

 Signalling Area/Network Code 
 Code de zone/réseau sémaphore (CZRS) 
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 )ISPC(قائمة برموز نقاط التشوير الدولية 
 ()90/2016( Q.708 T-ITU)وفقاً للتوصية 

 (6201 أكتوبر 1)الوضع في 
 (X.1.2016 - 1109)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (53)التعديل رقم 
 

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

ISPC DEC 

 SUP      هنغاريا

2-032-1 4353 Budapest BP1 Magyar Telekom Plc 

2-212-3 5795 W-INT-GW1 Magyar Telekom Plc 

2-212-4 5796 W-INT-GW2 Magyar Telekom Plc 

4-243-3 10139 Bp. MGWF Magyar Telekom Plc 

 SUP      بنما
7-029-4 14572 MSS01PAN Claro Panamá S.A. 

 ADD      بنما
7-029-4 14572 STP01DAV01 Claro Panamá, S.A. 

 ADD      سنغافورة

5-145-2 11402 ARS StarHub Ltd 

5-145-3 11403 TSS StarHub Ltd 

 ADD      السويد
7-207-6 15998 FTS-SW1 Fink Telecom Services 

7-207-7 15999 FTS-SW2 Fink Telecom Services 

__________ 
ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية 

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

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

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

 عرتف هبا ومقدمي اخلدمات يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتاد.اإلدارات/وكاالت التشغيل امل
عند  بالنسبة إىل مواقعها اإللكرتونية اخلاصة بالرتقيم أو ITU-T E.129ويرجى من اإلدارات أن تستعمل النسق املبني يف التوصية 
 حتديث (، ونذّكرها بأهنا مسؤولة عنtsbtson@itu.intيد اإللكرتوين: إرسال معلوماهتا إىل مكتب تقييس االتصاالت لالحتاد )الرب 

 هذه املعلومات تباعاً.
 عنا اإللكرتوين:قامت البلدان التالية بتحديث خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا يف موق III.1.2019اعتباراً من 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  البلد

 53+ كوبا

 689+ بولينيزيا الفرنسية
 

 

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html
file://///blue/dfs/pool/ARA/ITU-T/BUREAU/tsbtson@itu.int
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