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 نشر *مواعيد
 النشرات التشغيلية املقبلة

 لكمبا يف ذ
 املعلومات الواردة حىت:

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

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

 رقم النشرة التشغيلية
 (ITU-T E.212 (2016/09) لتوصيةوفقاً ل) من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية (MNC) الرموز الدليلية للشبكات املتنقلة 1162

 (2018ديسمرب  15الوضع يف )
 (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  1.25قًا للحكم االختياري رقم وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة )وف 1154

 (2018أغسطس  15الدليلية للنداء اليت ختصصها كل إدارة حملطاهتا للهواة وحمطاهتا التجريبية )الوضع يف 

 (2017 يونيو 1 ( )الوضع يفITU-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) توصية)تكملة لل 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  1وضع يف ( )الITU-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.35قاً للتوصية قائمة باهليئات الوطنية املعينة لتخصيص رموز مزّود املطراف وف 1001
 (2012مارس  15قيود اخلدمة )قائمة تلخيصية لقيود اخلدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل االتصاالت( )الوضع يف  1000

( ITU-T E.164 (2010/11)للتوصية  إجراءات املراقمة )السابقة الدولية والسابقة الوطنية )لالتصال البعيد( والرقم )الداليل( الوطين( )وفقاً  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)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 
 (1201أبريل  1)الوضع يف  ()/102000( X.121 T-ITU)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.400ات السلسلة وتوصي 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)جمموعات الرموز مخاسية األحرف املستعملة يف خدمة الربق العمومية الدولية )وفقاً 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.170كس )التوصية جدول بريوف

 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.8 لقطاع تقييس االتصاالت وفقاً لإلجراءات الواردة يف التوصية التوصيات التاليةعن املوافقة على  AAP-58أُعلن يف اإلعالن 
– ITU-T F.743.7 (05/2019): Requirements for big data enhanced visual surveillance services 

–  ITU-T F.743.8 (05/2019): Requirements for cloud computing platform supporting a visual surveillance 
system 

–  ITU-T F.743.9 (05/2019): Use-cases and requirements for multimedia CDN 

–  ITU-T F.746.9 (05/2019): Requirements and architecture for indoor conversational robot system 

–  ITU-T F.749.10 (05/2019): Requirements for communication service of civilian unmanned aerial vehicle 

–  ITU-T H.230 (05/2019): Frame-synchronous control and indication signals for audiovisual systems 

–  ITU-T H.243 (05/2019): Procedures for establishing communication between three or more audiovisual 
terminals using digital channels up to 1920 kbit/s 

–  ITU-T H.626.5 (05/2019): Architecture for intelligent visual surveillance systems 

–  ITU-T H.643.1 (05/2019): Architecture for deployment of information centric network 

–  ITU-T H.644.1 (05/2019): Functional architecture for virtual content delivery networks 

–  ITU-T H.783 (V2) (05/2019): Digital signage: Audience measurement services 

–  ITU-T H.846 (05/2019): Conformance of ITU-T H.810 personal health system: Personal Health Devices 
interface Part 6: Personal Health Gateway 

– ITU-T H.849 (05/2019): Conformance of ITU-T H.810 personal health system: Personal Health Devices 
interface Part 9: Transcoding for Bluetooth Low Energy: Personal Health Devices  

–  ITU-T T.873 (05/2019): Information technology - Digital compression and coding of continuous-tone 
still images: Reference Software 
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 خطة ترقيم االتصاالت العمومية الدولية
 ()2010/11( T E.164-ITUالتوصية )

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت

 الدولية ةرموز تعرّف اهلوية للشبك

 للشبكات الدولية: 883بالرمز الدليلي الُقطري املشرتك  واملرتبطأرقام  أربعةمن  التايل املكوناهلوية تعّرف  زرم تخصيصجرى 

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة لطلبمقدم ا
 تاريخ التخصيص ورمز تعرف اهلوية

DIDWW DIDWW +883 5170 2019.V.8 
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 الخدمة الهاتفية
 (T E.164-ITU)التوصية 

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

 (98+الرمز الدليلي للبلد جمهورية إيران اإلسالمية )
 :V.13.2019تبليغ يف 

 ، طهران، عن التحديث التايل خلطة الرتقيم الوطنية جلمهورية إيران اإلسالمية.(CRA)هيئة تنظيم االتصاالت تعلن 

 إليران E.164عرض خطة الترقيم الوطنية 
 معلومات عامة 1

 إليران: E.164خطة الرتقيم 
  :98+الرمز الدليلي الُقطري 
  :00“السابقة الدولية” 
  :0“السابقة الوطنية” 

 بالنسبة إىل النداءات الوطنية، جيب أن ُتطلب قبل مجيع األرقام اهلاتفية باستثناء األرقام القصرية. 

 اخلارج. وجيب أال ُتطلب من 
 .الرمز الدليلي الوطين للمقصد: رقمان 
 تفاصيل خطة الترقيم 2
 NDCللمقصد: الرمز الدليلي الوطين  
 NSN الرقم الداليل الوطين :NDC)  +(SN 

 أرقام 5 :هو احلد األدىن لطول الرقم )باستثناء الرمز الدليلي للبلد(
 أرقام 10 :هو لطول الرقم )باستثناء الرمز الدليلي للبلد( األقصىاحلد 

 خطة الرتقيم
 يالرمز الدليل
 الوطني
 للمقصد

)NDC( 

 طول الرقم الداللي
 معلومات إضافية E.164استعمال الرقم  )NSN(الوطني 

 الحد األقصى الحد األدنى

 ران(امازند - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 11

 غيالن( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 13

 لستان(و غ - ز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتةرم اهلاتف الثابت 10 5 17

 طهران( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 21

 مسنان( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 23

 زجنان( - رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتةرمز املنطقة ) اهلاتف الثابت 10 5 24

 قم( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 25

 ألربز( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 26

 قزوين( - ام اهلاتفية الثابتةرمز املنطقة )رقم جغرايف لألرق اهلاتف الثابت 10 5 28

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp
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 يالرمز الدليل
 الوطني
 للمقصد

)NDC( 

 طول الرقم الداللي
 معلومات إضافية E.164استعمال الرقم  )NSN(الوطني 

 الحد األقصى الحد األدنى

 أصفهان( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 31

 كرمان( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 34

 يزد( - الثابتةرمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 35

 تشهار حمال وخبتياري( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 38

 أذربيجان الشرقية( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 41
 أذربيجان الغربية( – اهلاتفية الثابتة رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتف الثابت 10 5 44

 أردبيل( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 45

 خراسان رضوي( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 51

 سيستان وبلوتشستان( – رقام اهلاتفية الثابتةرمز املنطقة )رقم جغرايف لأل اهلاتف الثابت 10 5 54

 خراسان اجلنوبية( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 56

 خراسان الشمالية( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 58

 خوزستان( – نطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتةرمز امل اهلاتف الثابت 10 5 61

 لرستان( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 66

 فارس( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 71

 كهكيلويه وبوير أمحد( – غرايف لألرقام اهلاتفية الثابتةرمز املنطقة )رقم ج اهلاتف الثابت 10 5 74

 هرمزغان( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 76

 بوشهر( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 77

 مهدان( – م جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتةرمز املنطقة )رق اهلاتف الثابت 10 5 81

 كرمنشاهان( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 83

 إيالم( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 84

 مركزي( – لألرقام اهلاتفية الثابتةرمز املنطقة )رقم جغرايف  اهلاتف الثابت 10 5 86

 كردستان( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 87

  اخلدمات املتنقلة 10 10 901

  اخلدمات املتنقلة 10 10 902

  اخلدمات املتنقلة 10 10 903

  اخلدمات املتنقلة 10 10 9044

  تنقلةاخلدمات امل 10 10 905

  اخلدمات املتنقلة 10 10 91

  اخلدمات املتنقلة 10 10 920

  اخلدمات املتنقلة 10 10 921

  اخلدمات املتنقلة 10 10 922

  اخلدمات املتنقلة 10 10 93

 غري جغرايف اهلاتف الثابت 10 5 942121

 غري جغرايف اهلاتف الثابت 10 5 94220

 غرايفغري ج اهلاتف الثابت 10 5 94260

 غري جغرايف اهلاتف الثابت 10 5 94280

 غري جغرايف اهلاتف الثابت 10 5 94290

 غري جغرايف اهلاتف الثابت 10 5 94301

 غري جغرايف اهلاتف الثابت 10 5 94302

)نفاذ  اهلاتف الثابت 10 5 944111
 ثابت السلكي(

 صادر من إيران فقط
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 يالرمز الدليل
 الوطني
 للمقصد

)NDC( 

 طول الرقم الداللي
 معلومات إضافية E.164استعمال الرقم  )NSN(الوطني 

 الحد األقصى الحد األدنى

)نفاذ  اهلاتف الثابت 10 5 94440
 سلكي(ثابت ال

 صادر من إيران فقط

  رموز اخلدمات 6 5 96

  اخلدمات املتنقلة 10 10 990

  اخلدمات املتنقلة 10 10 991

  اخلدمات املتنقلة 10 10 9944

  اتصال بعيد عمومي 10 5 9950

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99510

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99550

  اخلدمات املتنقلة 10 10 992

  اخلدمات الساتلية 10 10 993

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99810

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99811

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99812

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99888

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99900

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99901

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99903

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99910

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99911

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99913

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99914

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99921

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99977

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99996

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99997

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99998

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99999

 لالتصال:
Alireza Darvishi 

Director General, International Organizations Bureau, 
Communications Regulatory Authority (CRA) 

Ministry of Information and Communication Technology 
15598 TEHRAN 

Iran (Islamic Republic of) 
 +98 21 89662201 اهلاتف:

 +98 21 88468999 الفاكس:

 darvishi@cra.ir الربيد اإللكرتوين:
  www.cra.ir املوقع اإللكرتوين:

http://www.cra.ir/


 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 9 - 1173قم ر 
 

 (232+سيراليون )الرمز الدليلي للبلد 
 :V.15.2019و V.9.2019تبليغ يف 

 ، فريتاون، عن التحديث التايل خلطة الرتقيم الوطنية يف سرياليون:(NATCOM)جلنة االتصاالت الوطنية تُعلن 

 رد من أجلامو  إللغاءوصف 
 :232 للرمز الدليلي للبلد ITU-T E.164 خطة الترقيم الوطنية

الدليلي الوطين  الرمز
  (NDC) للمقصد

 أو األرقام األوىل 
 N(S)Nللرقم 
( الداليل)الرقم )

 الوطين(

 N(S)Nطول الرقم 

ستعمال الرقم ا
E.164 احلد  معلومات إضافية

األقصى 
 لطول الرقم

الطول 
 األدىن

 لطول الرقم

21(NDC) 8 8  رقم غري جغرايف
من أجل 

SIERRATEL 
Sierra Leone 

ُيطلب من مجيع شركات التشغيل أن تلغي هذا الرمز الدليلي الوطين 
  للمقصد.

  مل يعد ُيستخدم.
 الرسائل االحتيالية على اهلاتف. أجلمن ُيستخدم هذا الرمز الدليلي 

23 
 

24 
32 
42 
52 

4 
 

4 
4 
4 
4 

4 
 

4 
4 
4 
4 

فريتاون )مناطق 
أبردين وويلربفورس 

 وجوبا(
فريتاون )منطقة 

 بروكفيلس(
 مدينة بو

 مدينة كينيما
كونو )كويدو( 

 وماكيين

ُيطلب من مجيع شركات التشغيل أن تلغي هذا الرمز الدليلي الوطين 
  للمقصد.

   يعد ُيستخدم.مل
 الرسائل االحتيالية على اهلاتف. أجلُيستخدم هذا الرمز الدليلي من 

40(NDC) 8 8  رقم غري جغرايف
من أجل 

DATATEL/CELL
COM (GSM) 

Sierra Leone 

ُيطلب من مجيع شركات التشغيل أن تلغي هذا الرمز الدليلي الوطين 
  للمقصد.

  مل يعد ُيستخدم.
 الرسائل االحتيالية على اهلاتف. أجللدليلي من ُيستخدم هذا الرمز ا

50(NDC) 8 8  رقم غري جغرايف
من أجل 

DATATEL/CELL
COM (CDMA) 
Sierra Leone 

ُيطلب من مجيع شركات التشغيل أن تلغي هذا الرمز الدليلي الوطين 
  للمقصد.

  مل يعد ُيستخدم.
 لى اهلاتف.الرسائل االحتيالية ع أجلُيستخدم هذا الرمز الدليلي من 

55(NDC) 8 8  رقم غري جغرايف
من أجل 

AMBITEL 
(GSM) Sierra 

Leone 

ُيطلب من مجيع شركات التشغيل أن تلغي هذا الرمز الدليلي الوطين 
  للمقصد.

  مل يعد ُيستخدم.
 الرسائل االحتيالية على اهلاتف. أجلُيستخدم هذا الرمز الدليلي من 

44(NDC) 8 8  رقم غري جغرايف
جل من أ

INTERGROUP 
(GSM) Sierra 

Leone 

ُيطلب من مجيع شركات التشغيل أن تلغي هذا الرمز الدليلي الوطين 
  للمقصد.

  مل يعد ُيستخدم.
 الرسائل االحتيالية على اهلاتف. أجلُيستخدم هذا الرمز الدليلي من 

 لالتصال:
Mr Abdul Bah 

National Telecommunications Commission 
13 Regent Road 

Hill Station, FREETOWN 
Sierra Leone 

 444 333 78 232+أو  003 600 88 232+ اهلاتف:
 abah@natcom.gov.sl الربيد اإللكرتوين:
  www.natcom.gov.sl املوقع اإللكرتوين:
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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 كرانياأو 
 
 

 إجراءات معاودة النداء
 (2006المراَجع 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 قرةف 
COL عمود  REP استبدال 
LIR قراءة  SUP إلغاء 

P )صفحة )صفحات    
 

 قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية
 (V)القائمة 

 2019طبعة 
 
 VIالقسم 

SUP  
US04 Seven Seas Communications Inc., 1700 East Las Olas Blvd., Suite 202,  

Ft. Lauderdale, FL 33301, United States.  
 .Gary A. Cantorجهة االتصال: 

 
 US05 Omnet, Inc., P.O. Box 1285, 21 North Central Avenue Staunton, VA 24402,  
  United States.  
 رئيسة.، Susan Kubany جهة االتصال:  

 
 US06 KFS Worl Communications dba GLOBE WIRELESS,  
  1571 Robert J. Conlan Blvd., Palm Bay, FL 32905, United States.  
 ,1392 309 321 1+اهلاتف: ، أخصائية يف إعداد الفواتري، Barbara A. Curran جهة االتصال:  
 .barbara.curran@globewireless.comالربيد اإللكرتوين:   

 

 US08 ShipCom, L.L.C. (formely M M R Radio, L.L.C.), 7700 Rinla Ave., Mobile,  
  AL 36619-1199, United States.  
 ،رئيس، Rene Stieglerجهات االتصال:   
 .pramage@wlo.comالربيد اإللكرتوين:  ،مساعدة، Paula Ramage، 5110 666 251 1+اهلاتف:   

 
 US10 Exxon Communications Company, P.O. Box 4934, Houston, TX 77210-4934,  
  United States.  
 .7310 431 713 1+، الفاكس: مديرة إصدار الرتاخيص، Mary Carol Wichel جهة االتصال:  

 
 US12 Raytheon Service Co., 1348 Hainesport Road, Mt. Laurel, NJ 08054,  
  United States.  
  .Charles D. Parker جهة االتصال:  

mailto:barbara.curran@globewireless.com
mailto:pramage@wlo.com
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 قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية
 ()2006/05( E.118 T-ITU)وفقاً للتوصية 

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

 (11)التعديل رقم 

 LIR رالياأست
البلد/املنطقة 

 اجلغرافية
رقم تعّرف جهة  اسم/عنوان الشركة

 اإلصدار
 جهة االتصال

 SingTel Optus Pty Limited أسرتاليا
1 Lyonpark Road 

MACQUARIE PARK NSW 2113 

89 61 02 Tristan Thabtim 
PO Box 888 

NSW-1670 NORTH RYDE 
 7800 8082 2 61+ اهلاتف:

 7100 8082 2 61+  الفاكس:
 Tristan.Thabtim@optus.com.au الربيد اإللكرتوين:

 SingTel Optus Pty Limited أسرتاليا
1 Lyonpark Road 

MACQUARIE PARK NSW 2113 

89 61 12 Tristan Thabtim 
PO Box 888 

NSW-1670 NORTH RYDE 
 7800 8082 2 61+ اهلاتف:

 7100 8082 2 61+  الفاكس:
 Tristan.Thabtim@optus.com.au :الربيد اإللكرتوين

 SingTel Optus Pty Limited أسرتاليا
1 Lyonpark Road 

MACQUARIE PARK NSW 2113 

89 61 21 Tristan Thabtim 
PO Box 888 

NSW-1670 NORTH RYDE 
 7800 8082 2 61+ اهلاتف:

 7100 8082 2 61+  الفاكس:
 Tristan.Thabtim@optus.com.au الربيد اإللكرتوين:

 SingTel Optus Pty Limited أسرتاليا
1 Lyonpark Road 

MACQUARIE PARK NSW 2113 

89 61 23 Tristan Thabtim 
PO Box 888 

NSW-1670 NORTH RYDE 
 7800 8082 2 61+ اهلاتف:

 7100 8082 2 61+  الفاكس:
 Tristan.Thabtim@optus.com.au الربيد اإللكرتوين:

 LIR البحرين

طقة البلد/املن
 اجلغرافية

رقم تعّرف جهة  اسم/عنوان الشركة
 اإلصدار

 جهة االتصال

 Bahrain Telecommunications البحرين
Company (BATELCO) 

PO Box 14 
MANAMA 

89 973 01 Regulatory Team 
 17885771 973+ اهلاتف:

 legal@btc.com.bh الربيد اإللكرتوين:

 Zain Bahrain البحرين
PO Box 266 

MANAMA 

89 973 02 Regulatory 
 36031000 973+ اهلاتف:

 36031769 973+ الفاكس:
 regulatory@bh.zain.com الربيد اإللكرتوين:
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 SUP قبرص

البلد/املنطقة 
 اجلغرافية

رقم تعّرف جهة  اسم/عنوان الشركة
 اإلصدار

 تاريخ اإللغاء جهة االتصال

 Mundio Mobile Cyprus Ltd قربص
31 Evagoras Avenue,  

Evagoras Tower Office 32 
1066 NICOSIA 

89 357 23 Stephanie Lazarus 
Mundio Mobile, 54 Marsh Wall 

LONDON E14 9TP 
(United Kingdom) 

 2075364800 44+ اهلاتف: 
 2070050562 44+  الفاكس:

 legal@mundio.com الربيد اإللكرتوين:

2019.I.1 

 ADD جزر فارو

البلد/املنطقة 
 اجلغرافية

رقم تعّرف جهة  اسم/عنوان الشركة
 اإلصدار

التاريخ الفعلي  جهة االتصال
 لالستعمال

 Faroese Telecom جزر فارو
Klingran 1-5 
188 HOYVIK 

89 298 01 Kári Planck 
Klingran 1-5 
188 HOYVIK 

 303030 298+ اهلاتف:
 303031 298+ الفاكس:

 kp@ft.fo الربيد اإللكرتوين:

1998.X 

 ADD فرنسا

البلد/املنطقة 
 اجلغرافية

رقم تعّرف جهة  اسم/عنوان الشركة
 اإلصدار

التاريخ الفعلي  جهة االتصال
 لالستعمال

 Thales SA فرنسا
31 place des Corolles - 

CS20001 
92098 LA DÉFENSE CEDEX 

89 33 26 Xavier BERARD 
Thales DIS, La Vigie, Avenue du Jujubier, Z.I. 

Athélia IV,  
13705 LA CIOTAT Cedex 

 94 54 36 42 4 33+ اهلاتف:
 00 32 36 42 4 33+ الفاكس:

 xavier.berard@thalesgroup.com الربيد اإللكرتوين:

2019.V.15 

 ADD جنوب إفريقيا

البلد/املنطقة 
 اجلغرافية

رقم تعّرف جهة  اسم/عنوان الشركة
 اإلصدار

التاريخ الفعلي  جهة االتصال
 لالستعمال

جنوب 
 إفريقيا

Rain Networks (Pty) Ltd 
Block D, The Main Straight 

Office Park,  
392 Main Road, 

BRYANSTON, 2191 

89 27 38 Mlindi J. Kgamedi 
Block D, The Main Straight Office Park 

392 Main Road, 
BRYANSTON, 2191 

 6000 727 87 27+ اهلاتف:
 9682 751 86 27+ الفاكس:

 joe@rain.co.za الربيد اإللكرتوين:

2019.IV.4 
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 LIR أوروغواي

البلد/املنطقة 
 اجلغرافية

رقم تعّرف جهة  اسم/عنوان الشركة
 اإلصدار

 جهة االتصال

 Administración Nacional de أوروغواي
Telecomunicaciones (ANTEL) 

Guatemala 1075, Nivel 2,  
Complejo Torre de las Comunicaciones 

11800 MONTEVIDEO 

89 598 00 Ing. Osvaldo Novoa 
Guatemala 1075, Nivel 22,  

Complejo Torre de las Comunicaciones 
11800 MONTEVIDEO 

 6402 928 2 598+ اهلاتف:
 6401 928 2 598+ الفاكس:

 onovoa@antel.com.uy الربيد اإللكرتوين:

 Administración Nacional de أوروغواي
Telecomunicaciones (ANTEL) 

Guatemala 1075, Nivel 2,  
Complejo Torre de las Comunicaciones 

11800 MONTEVIDEO 

89 598 01 Ing. Andrés Ferrari 
Guatemala 1075, Nivel 15,  

Complejo Torre de las Comunicaciones 
11800 MONTEVIDEO 

 5822 98 2 598+ اهلاتف:
 5862 928 2 598+ لفاكس:ا

 aferrari@antel.com.uy الربيد اإللكرتوين:
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 E.164 T-ITUقائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية 
 ()2010/11( E.164 T-ITU)تكملة للتوصية 

 (2016ديسمبر  15 في )الوضع
 (XII.15.2016 – 1114)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (9لتعديل رقم )ا

 ITU-T E.164مالحظات مشتركة لقوائم بالترتيب العددي والهجائي للرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية 

أرقام واملرتبط بالرمز الدليلي الُقطري  أربعةرمز تعرف اهلوية املكون من متت حاالت احلجز أو التخصيص التالية املتعلقة ب ف
 الدولية على النحو التايل:للشبكات  883 املشرتك

 ADD*    5170 883+ (فالمالحظة 

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 ورمز تعرف اهلوية

 الوضع

DIDWW DIDWW +883 5170 خمصص 

 *2019.V.8 
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 من أجل الخطة الدولية )MNC(الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 
 ميةلتعّرف هوية الشبكات واالشتراكات العمو 

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

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

 المشغل/الشبكة *MNC + MCC البلد/المنطقة الجغرافية
   SUP قبرص

23 280 Mundio Mobile Cyprus Ltd 

   ADD قبرص

02 280 CYTA 

_________ 
* 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 / 
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 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن االتحاد
 ()2013/03( M.1400 T-UIT)وفقاً للتوصية 

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

 (79)التعديل رقم 
 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 DEU  ADDجمهورية ألمانيا االتحادية /
inovisio communications GmbH 

Annaberger Strasse 240 
D-09125 CHEMNITZ 

INOV  السيدMichael Schräber 
 40300333 371 49+ اهلاتف:

 40300399 371 49+ الفاكس:
 netzbetreiber@inovisio.de الربيد اإللكرتوين:

 
Troiline GmbH 

Poststrasse 105 
D-53840 TROISDORF 

TROI  السيدMichael Schmidt 
 528 888 2241 49+ اهلاتف:

 schmidtm@troiline.de الربيد اإللكرتوين:

 
OpenNumbers GmbH 

Bulk Account 
Am Neuen Berg 3 

D-63755 ALZENAU 

FLOPEN  السيدBernd Buedenbender 
 0 70688 6023 49+ اهلاتف:

 11 70688 6023 49+  الفاكس:
 pda@opennumbers.de  الربيد اإللكرتوين:

 
Stadtwerke Jülich GmbH 

An der Vogelstange 2a 
D-52428 JUELICH 

JULINK  السيدMarkus Bissel 
 247 625 2461 49+ اهلاتف:

 193 625 2461 49+  الفاكس:
 m.bissel@stadtwerke-juelich.de الربيد اإللكرتوين:
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 خطة الترقيم الوطنية
 ()2013/01( E.129 T-ITU)وفقاً للتوصية 

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

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

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

حتديث  (، ونذّكرها بأهنا مسؤولة عنtsbtson@itu.intإرسال معلوماهتا إىل مكتب تقييس االتصاالت لالحتاد )الربيد اإللكرتوين: 
 هذه املعلومات تباعاً.

 ة الرتقيم اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين:التالية بتحديث خط املناطق اجلغرافية/قامت البلدان ،V.1.2019اعتباراً من 
 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  البلد/املنطقة اجلغرافية

 374+ أرمينيا

 226+ بوركينا فاصو
 95+ ميامنار
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