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 نشر *مواعيد
 النشرات التشغيلية املقبلة

 مبا يف ذلك
 املعلومات الواردة حىت:

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
 الملحقة بالنشرة التشغيلية لالتحادالقوائم 

 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 وفقًا للتوصية) لدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العموميةمن أجل اخلطة ا (MNC) الرموز الدليلية للشبكات املتنقلة 1162

 (2018ديسمرب  15الوضع يف ( )(2016/09)
 (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  1.25ت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة )وفقًا للحكم االختياري رقم وضع االتصاال 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)وير قائمة بالرموز الدليلية ملناطق/شبكات التش 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 و املناطق اجلغرافية من أجل االتصاالت املتنقلةقائمة بالرموز الدليلية للبلدان أ 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)موز نقاط التشوير الدولية قائمة بر  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)بكات املتنقلة )وفقاً للتوصية رموز/أرقام النفاذ للش 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.35ة باهليئات الوطنية املعينة لتخصيص رموز مزّود املطراف وفقاً للتوصية قائم 1001
 (2012مارس  15قيود اخلدمة )قائمة تلخيصية لقيود اخلدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل االتصاالت( )الوضع يف  1000

( ITU-T E.164 (2010/11)لوطنية )لالتصال البعيد( والرقم )الداليل( الوطين( )وفقاً للتوصية إجراءات املراقمة )السابقة الدولية والسابقة ا 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) للتوصية قائمة مبؤشرات مقصد الربقية )وفقاً  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 
 (2011 أبريل 1 )الوضع يف (ITU-T X.121 (2000/10))وفقاً للتوصية  (DNIC)شبكة البيانات  قائمة برموز تعّرف هوية 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)اإلداري لإلدارة قائمة بأمساء ميادين التسيري  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)مة الربق العمومية الدولية )وفقاً للتوصية جمموعات الرموز مخاسية األحرف املستعملة يف خد 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/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
علن يف اإلعالن  :ITU-T A.8 التوصية يف لقطاع تقييس االتصاالت وفقاً لإلجراءات الواردة التوصيات التاليةعن املوافقة على  AAP-63 ُأ

– ITU-T H.871 (07/2019): Safe listening guidelines for personal sound amplifiers 

– ITU-T J.207 (07/2019): Specification for an integrated broadcast and broadband digital television application control 
framework 

– ITU-T J.216 (07/2019): Second-generation modular headend architecture in systems for interactive cable television 
services - IP cable modems 

– ITU-T J.224 (07/2019): Fifth-generation transmission systems for interactive cable television services - IP cable 
modems 

– ITU-T J.288 (07/2019): Encapsulation of type length value (TLV) packet for cable transmission systems 

– ITU-T J.1026 (07/2019): Downloadable conditional access system for unidirectional network; Requirements 

– ITU-T J.1027 (07/2019): Downloadable conditional access system for unidirectional network; System architecture 

– ITU-T J.1028 (07/2019): Downloadable conditional access system for unidirectional network; Terminal system 

– ITU-T J.1202 (07/2019): The architecture of smart TV operating system 

– ITU-T J.1210 (07/2019): Requirements of IP video broadcast (IPVB) for CATV networks 

– ITU-T Q.3741 (07/2019): Signalling requirements for SD-WAN service 

– ITU-T Q.4043 (07/2019): Interoperability testing requirements of virtual switch 

– ITU-T Q.5021 (07/2019): Protocol for managing capability exposure APIs in IMT-2020 network 

لقطاع تقييس االتصاالت وفقاً  التالية ةالتوصيعن املوافقة على  2019مارس  19ملكتب تقييس االتصاالت املؤرخة  159 الرسالة املعممةيف  أُعلن
 :1القرار يف  الواردةلإلجراءات 

– ITU-T Q.5050 (03/2019): Framework for solution to combat counterfeit ICT devices 

لقطاع تقييس االتصاالت وفقاً  التالية ةالتوصيعن املوافقة على  2019يونيو  3ملكتب تقييس االتصاالت املؤرخة  171 لرسالة املعممةايف  أُعلن
 :1القرار لإلجراءات الواردة يف 

– ITU-T L.1015 (06/2019): Criteria for evaluation of the environmental impact of mobile phones  

لقطاع تقييس االتصاالت وفقاً  التالية ةالتوصيعن املوافقة على  2019يوليو  22ملكتب تقييس االتصاالت املؤرخة  187 الرسالة املعممة يف أُعلن
 :1القرار لإلجراءات الواردة يف 

– ITU-T G.9700 (07/2019): Fast access to subscriber terminals (G.fast) – Power spectral density specification 
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 الخدمة الهاتفية
 (T E.164-ITU)التوصية 

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

 (995+)الرمز الدليلي للبلد  جورجيا
 :VII.23 .2019تبليغ يف 

 :جورجيايف عن خطة الرتقيم الوطنية التالية ، تبليسي، اهليئة اجلورجية الوطنية لالتصاالتتعلن 

  املنطقة أو
 املشغِّل

الرمز الدليلي 
 الوطين للمقصد

(NDC) 

 طول الرقم )الداليل(
 )N(S)N( الوطين

 استعمال
 E.164 الرقم

 معلومات إضافية

 احلد األدىن احلد األقصى

  رقم جغرايف 9 9 422 باتومي

  رقم جغرايف 9 9 32 تبليسي

  رقم جغرايف 9 9 341 روستايف

  رقم جغرايف 9 9 426 كوبولييت

  رقم جغرايف 9 9 411 سامرتيديا

  رقم جغرايف 9 9 412 أباشا

  رقم جغرايف 9 9 413 سيناكي

  رقم جغرايف 9 9 415 زوغديدي

  رقم جغرايف 9 9 416 تسالينجيكا

  رقم جغرايف 9 9 417 تشوخوروتسكو

  رقم جغرايف 9 9 418 مارتفيلي

  رقم جغرايف 9 9 431 كوتايسي

  جغرايف رقم 9 9 432 فاين

  رقم جغرايف 9 9 433 خاراجاويل

  رقم جغرايف 9 9 435 ساتشخري

  رقم جغرايف 9 9 437 لينتيخي

  رقم جغرايف 9 9 439 أمربوالوري

  رقم جغرايف 9 9 436 تسكالتوبو

  رقم جغرايف 9 9 342 أخالغوري

  رقم جغرايف 9 9 344 تسخينفايل

ستيفانستميندا 
 ي(غ)كازبي

  قم جغرايفر  9 9 345

  رقم جغرايف 9 9 346 دوشييت

  رقم جغرايف 9 9 347 جافا

  رقم جغرايف 9 9 348 تيانييت

  رقم جغرايف 9 9 349 أمخيتا

  رقم جغرايف 9 9 350 تياليف

  رقم جغرايف 9 9 351 ساغارجيو

  رقم جغرايف 9 9 352 كفاريلي
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  املنطقة أو
 املشغِّل

الرمز الدليلي 
 الوطين للمقصد

(NDC) 

 طول الرقم )الداليل(
 )N(S)N( الوطين

 استعمال
 E.164 الرقم

 معلومات إضافية

 احلد األدىن احلد األقصى

  رقم جغرايف 9 9 353 جورجاين

  رقم جغرايف 9 9 354 الغودخيي

  رقم جغرايف 9 9 355 سيغناغي

  رقم جغرايف 9 9 356 ديدوبليس تسكارو

  رقم جغرايف 9 9 357 مارنويلي

  رقم جغرايف 9 9 358 بولنيسي

  رقم جغرايف 9 9 359 تيرتي تسكارو

  رقم جغرايف 9 9 360 دمانيسي

  رقم جغرايف 9 9 361 نينوتسميندا

  جغرايف رقم 9 9 362 أخالكاالكي

  رقم جغرايف 9 9 363 تسالكا

  رقم جغرايف 9 9 364 أسبيندزا

  رقم جغرايف 9 9 365 أخالتسيخ

  رقم جغرايف 9 9 366 أديغيين

  رقم جغرايف 9 9 367 بوردجومي

  رقم جغرايف 9 9 368 خاشوري

  رقم جغرايف 9 9 369 كاريلي

  رقم جغرايف 9 9 370 غوري

  جغرايف رقم 9 9 371 كاسيب

  رقم جغرايف 9 9 372 غرداباين

  رقم جغرايف 9 9 373 متسخيتا

  رقم جغرايف 9 9 374 تيغفي

  رقم جغرايف 9 9 479 تشياتورا

  رقم جغرايف 9 9 491 تريجوال

  رقم جغرايف 9 9 492 زيستافوين

  رقم جغرايف 9 9 493 بويت

  رقم جغرايف 9 9 495 خوين

  رقم جغرايف 9 9 496 أوزورغييت

  رقم جغرايف 9 9 497 تكيبويل

  رقم جغرايف 9 9 494 النتشخويت

  رقم جغرايف 9 9 472 تساغريي

  رقم جغرايف 9 9 473 أوين

  رقم جغرايف 9 9 410 ميستيا

  رقم جغرايف 9 9 414 خويب

  رقم جغرايف 9 9 423 ولوخ

  رقم جغرايف 9 9 424 شواخيفي

  رايفرقم جغ 9 9 425 كيدا

  رقم جغرايف 9 9 419 تشوخاتاوري
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  املنطقة أو
 املشغِّل

الرمز الدليلي 
 الوطين للمقصد

(NDC) 

 طول الرقم )الداليل(
 )N(S)N( الوطين

 استعمال
 E.164 الرقم

 معلومات إضافية

 احلد األدىن احلد األقصى

  رقم جغرايف 9 9 434 بغدادي

  رقم جغرايف 9 9 427 خيلفاتشاوري

  رقم جغرايف 9 9 442 سوخومي

  رقم جغرايف 9 9 443 غاغرا

  رقم جغرايف 9 9 448 غولريبشي

  رقم جغرايف 9 9 444 غوداوتا

  رقم جغرايف 9 9 447 غايل

  رقم جغرايف 9 9 445 أوتشامتشريي

  رقم جغرايف 9 9 446 لييتكفارتش

Mobilaive 500000000- 
500009999 

 مشغِّل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 9 9

Magticom 500500000- 
500504999 

 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 9 9

Magticom 505555000- 
505559999 

 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 9 9

Magticom 511110000- 
511114999 

 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 9 9

Geo Cell 514 9 9 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 

Magticom 522220000- 
522224999 

 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 9 9

Magticom 533330000- 
533334999 

 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 9 9

Magticom 544440000- 
544449999 

 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 9 9

Gimobile 550000000- 
550039999 

 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 9 9

Datacom 550550000- 
550559999 

 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 9 9

Magticom 551 9 9 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 

Premium Net 

International SRL 
552000000- 
552009999 

 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 9 9

Geo Cell 555 9 9 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 

Geo Cell 557 9 9 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 

Geo Cell 558 9 9 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 

Global Cell 559000000- 
559009999 

 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 9 9

Mobitel 568 9 9 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 

Silqnet 570 9 9 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 

Mobitel 571 9 9 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 

Mobitel 574 9 9 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 
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  املنطقة أو
 املشغِّل

الرمز الدليلي 
 الوطين للمقصد

(NDC) 

 طول الرقم )الداليل(
 )N(S)N( الوطين

 استعمال
 E.164 الرقم

 معلومات إضافية

 احلد األدىن احلد األقصى

Asanet 575000000- 
575004999 

 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 9 9

Magticom 575777000- 
575781999 

 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 9 9

Geo Cell 577 9 9 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 

Mobitel 579 9 9 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 

Magticom 585888000- 
585892999 

 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 9 9

Geo Cell 588880000- 
588889999 

 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 9 9

Magticom 790 9 9 رقميةال ثابتةال هاتفةاملخدمات  رقم غري جغرايف 
 (CDMA )النفاذ

Magticom 591 9 9 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 

Mobitel 592 9 9 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 

Geo Cell 593 9 9 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 

Magti 595 9 9 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 

Magticom 596 9 9 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 

Mobitel 597 9 9 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 

Magticom 598 9 9 مشغل شبكات متنقلة غري جغرايف رقم 

Magticom 599 9 9 مشغل شبكات متنقلة رقم غري جغرايف 

 صال:لالت
Georgian National Communications Commission 

50/18 Ketevan Tsamebuli-Bochorma Str. 
TBILISI 0144 

Georgia 
 2921667 32 995+ اهلاتف:

 2921625 32 995+ الفاكس:
 post@gncc.ge وين:الربيد اإللكرت 

 www.gncc.ge املوقع اإللكرتوين:
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 (212+المغرب )الرمز الدليلي للبلد 
 :VII.19 .2019تبليغ يف 

 قيم اهلاتفية الوطنية يف املغرب.طة الرت خل التحديث التايلعن  ،، الرباط(ANRT)الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت تعلن 

 :على النحو التايل أدناه ‘اجلديد للمقصدالرقم الدليلي الوطين ’ مؤخراً  أُدرج •

 الرمز الدليلي الوطين للمقصد
)NDC( 

 األرقام األوىل يف الرقمأو 
 )N(S)N(الوطين  )الداليل(

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

 164E. T-ITU الرقم
 احلد األقصى معلومات إضافية

 لطول الرقم
 احلد األدىن
 لطول الرقم

املطاريف ذات الفتحات الصغرية  9 9 59242
(VSAT) 

 Gulfsat Maghrebل املشغِّ 

 لالتصال:
Motiaa Abdelhay 

Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) 
Centre d'affaires 

Address: Boulevard Ar-Riad, Hay Riad 
B.P. 2939 

RABAT 10100 
Morocco 

 64 85 71 37 5 212+ اهلاتف:
 numerotation@anrt.ma الربيد اإللكرتوين:

 www.anrt.ma لكرتوين:قع اإلاملو 

 (380+أوكرانيا )الرمز الدليلي للبلد 
 :VII.29.2019تبليغ يف 

 الوطنية خلطة الرتقيمكييف، عن التحديثات التالية ا، يف أوكراني التصاالت واملعلوماتل اخلاصة مايةاحلمكتب الدولة املعين بيعلن 
 .أوكرانيا يف

 يف أوكرانيا: لرموز الدليلية الوطنية للمقصدتخصيصات الحتديثات  •
 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 الوطين 

 )NDC(للمقصد 
األرقام األوىل  أو

)الداليل( الوطين  الرقم يف
)N(S)N( 

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

 احلد األقصى معلومات إضافية T E.164-ITU للتوصية
 لطول الرقم

 احلد األدىن
 لطول الرقم

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

63 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من  متنقلةخدمة  -رقم غري جغرايف 
“lifecell” LLC 
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الرمز الدليلي الوطين 
 )NDC(للمقصد 

األرقام األوىل  أو
)الداليل( الوطين  الرقم يف

)N(S)N( 

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

 احلد األقصى معلومات إضافية T E.164-ITU للتوصية
 لطول الرقم

 احلد األدىن
 لطول الرقم

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

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

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

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

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

92 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من  متنقلةخدمة  -جغرايف رقم غري 
“Telesystems of Ukraine” PrJSC 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

899 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من  ابتةخدمة ث -رقم غري جغرايف 
Velton.Telecom LLC 
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 :بأسعار مميزةالدولية للمهاتفة رقم  900والدولية رقم للمهاتفة اجملانية  800 ختصيصات •
 نظرة عامة: أ (

 أرقام 9 لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد(:األدىن احلد  
 أرقام 10 بلد(:احلد األقصى لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي لل

 الرتقيم: خمططتفاصيل  ب(
الرمز الدليلي الوطين 

 (NDC)للمقصد 
األرقام األوىل  أو

)الداليل( الوطين  الرقم يف
(N(S)N) 

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

 164E T-ITU.للتوصية 
 احلد األقصى معلومات إضافية

 لطول الرقم
 احلد األقصى

 الرقم لطول

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

 خدمة مقدمة من 
Velton.Telecom LLC 

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

 خدمة مقدمة من 
“lifecell” LLC 

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

 خدمة مقدمة من 
“Datagroup” PrJSC 

رقم عاملي  800 -رقم غري جغرايف  9 10 30 800
 للمهاتفة اجملانية الدولية

 خدمة مقدمة من 
“Kyivstar” PrJSC 

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

 خدمة مقدمة من 
“MAXNET” LLC 

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

 خدمة مقدمة من 
“BINOTEL” LLC 

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

 خدمة مقدمة من 
“VF Ukraine” PrJSC 

رقم عاملي  800 -رقم غري جغرايف  9 10 50 800
 تفة اجملانية الدوليةللمها

 خدمة مقدمة من 
“Ukrtelecom” JSC 

رقم عاملي  800 -رقم غري جغرايف  9 10 60 800
 للمهاتفة اجملانية الدولية

 خدمة مقدمة من 
“Farlep-Invest” PrJSC 

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

 خدمة مقدمة من 
“Intertelecom” LLC 

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

 خدمة مقدمة من 
“T.R. Communication” LLC 

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

 خدمة مقدمة من 
“Audiotex” LLC 

رقم للمهاتفة  900 –رايف رقم غري جغ 9 10 25 900
 بأسعار مميزة، خدمة االتصاالت العاملية

 خدمة مقدمة من 
“T.R. Communication” LLC 

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

 خدمة مقدمة من 
“Ukrtelecom” JSC 

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

 خدمة مقدمة من 
“Datagroup” PrJSC 

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

 خدمة مقدمة من 
“EURO-INFORM” LLC 

رقم للمهاتفة  900 –رقم غري جغرايف  9 10 90 900
 زة، خدمة االتصاالت العامليةبأسعار ممي

 خدمة مقدمة من 
“Microcom” LLC 
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 :(NNP)يف خطة الرتقيم الوطنية  ITU-T E.164ألرقام التوصية  (NP)وصف لتنفيذ قابلية نقل األرقام  •
 البلد: أوكرانيا

 جغرافيةالرقام األ 

 خرىاأل جغرافيةالرقام غير األ
 المتنقلة األرقام خالفب
ة بأسعار كخدمات المهاتف)

مميزة وخدمات المهاتفة 
 (، مثالا المجانية

 متنقلةالرقام األ

 2019 عام تُنفذ منذ ال مل تُنفَّذ )NP(األرقام  نقل حالة قابلية
التزام  المشغلين على هل يُفرض

 ؟األرقام لتنفيذ قابلية نقل تنظيمي
 نعم ال نعم

 ة:تنقلامل اتشبكال على - - قابلية نقل األرقامنمط تنفيذ 
قاعدة البيانات املرجعية املركزية 

بالتسيري  ل األرقام املوزعةلتنقّ 
 (ACQ)املركزي لكل النداءات 

 ثابتة:ال اتشبكالعلى 
بالتسيري  ل األرقام املوزعةتنقّ 

 (OR) املتنقل
بيانات  واعدقب المتعلقحل ال

 )إن ُوجد(األرقام  نقل
 هنج قاعدة البيانات املركزية – Cاحلل  - -

 ال  تغطية منطقة الرتقيم ييداتالتق
المواصفات المتاحة 

 الموقع اإللكتروني في
https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/z0872-15; 
https://zakon.rada.gov.ua/

rada/show/v0244519-17; 
https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/z1019-15 

- https://zakon.rada.gov.ua/l

aws/show/z0872-15; 
https://zakon.rada.gov.ua/r

ada/show/v0244519-17; 
https://zakon.rada.gov.ua/l

aws/show/z1019-15 
معلومات االتصال باإلدارة 
الوطنية/مدير خطة الترقيم 

 )NPA( الوطنية

 اخلاصة مايةاحلمكتب الدولة املعين ب
  اأوكراني يف التصاالت واملعلوماتل

13 Solomianska str., Kyiv, 

Ukraine, 03110  
 442819196 380+اهلاتف: 

 442819196 380+الفاكس: 
doz_kom@dsszzi.gov.ua 

 اخلاصة مايةاحلمكتب الدولة املعين ب
  ايف أوكراني التصاالت واملعلوماتل

13 Solomianska str., Kyiv, 

Ukraine, 03110  
  442819196 380+اهلاتف: 

 442819196 380+الفاكس: 
doz_kom@dsszzi.gov.ua 

 اخلاصة مايةاحلمكتب الدولة املعين ب
  اأوكراني يف التصاالت واملعلوماتل

13 Solomianska str., Kyiv, 

Ukraine, 03110  
  442819196 380+اهلاتف: 

 442819196 380+الفاكس: 
doz_kom@dsszzi.gov.ua 

قاعدة البيانات المرجعية 
 )إن وجدت( التي المركزية

 يُديرها/ُيشغلها:

املركز احلكومي األوكراين للرتددات   
 الراديوية

151, Peremogy ave 
03179 Kyiv Ukraine 

 85-85-422 44 380+اهلاتف: 
 81-81-422 44 380+الفاكس: 

الربيد اإللكرتوين: 
int@ucrf.gov.ua؛ 

centre@ucrf.gov.ua 

 لالتصال:
State Service of Special Communications 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:

mailto:doz_kom@dsszzi.gov.ua
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 تقييد الخدمة
 www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012انظر املوقع اإللكرتوين: 

 
 النشرة التشغيلية لبلد/المنطقة الجغرافيةا

 (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

 
 

 البديلةوإجراءات النداء  اءات معاودة النداءإجر 
 (2006المراَجع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام  21)القرار 

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

 
 ائمة محطات السفن وتخصيصات هوياتق

 الخدمة المتنقلة البحرية
 (V)القائمة 

 2018طبعة 
 
 VIالقسم 

 

ADD 

JP09 ARION JAPAN CO., LTD, 7F, Hiyamadaini Bldg, 
  2-20-30, Takanawa, Minato-ku, Tokyo Japan. 

 

REP 

IU02 SIRM ITALIA s.r.l., Via Calata San Marco 13, 80133 NAPOLI, Italia. 

 +39 081 5353700، الفاكس: +39 081 5353201اهلاتف: ، sirmitalia@pec.itالربيد اإللكرتوين: 

US02 Mackay Communications, Inc., 3691 Trust Drive Raleigh, 
  NC 27616-2955 United States. 

 +1 919 850 3100، اهلاتف: satserv@mackaycomm.comاإللكرتوين:  الربيد

 www.mackaycomm.com، املوقع اإللكرتوين: +1 919 954 1707الفاكس: 

 Satellite Services Department جهة االتصال:
  

mailto:sirmitalia@pec.it
mailto:satserv@mackaycomm.com
http://www.mackaycomm.com/
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 قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية
 ()2006/05( E.118 T-ITU)وفقاا للتوصية 

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

 (15)التعديل رقم 
 LIR البرازيل

البلد/املنطقة 
 اجلغرافية

رقم تعّرف  م/عنوان الشركةاس
 جهة اإلصدار

 جهة االتصال

 Oi Móvel S/A الربازيل
Setor Comercial Norte,  

Quadra 03, Bloco A,  
Edifício Estação Telefônica, térreo, 

parte 2 – 
CEP: 70713-900 Brasília/DF 

89 55 24 Frederico de Melo Lima Isaac/  
Daniel Luiz Capella Leoneza 

Setor Comercial Norte, Quadra 03, Bloco A, 
Edifício Estação Telefônica, térreo, parte 2 – 

CEP: 70713-900 Brasília/DF 
 2564/2320-3131 21 55+ اهلاتف: 

 ؛frederico.isaac@oi.net.br الربيد اإللكرتوين: 
daniel.leoneza@oi.net.br 

 Oi Móvel S/A الربازيل
Setor Comercial Norte,  

Quadra 03, Bloco A,  
Edifício Estação Telefônica, térreo, 

parte 2 – 
CEP: 70713-900 Brasília/DF 

89 55 16 Frederico de Melo Lima Isaac/  
Daniel Luiz Capella Leoneza 

Setor Comercial Norte, Quadra 03, Bloco A, 
Edifício Estação Telefônica, térreo, parte 2 – 

CEP: 70713-900 Brasília/DF 
 2564/2320-3131 21 55+ اهلاتف: 

 ؛frederico.isaac@oi.net.br الربيد اإللكرتوين: 
daniel.leoneza@oi.net.br 

 ADD اليونان

البلد/املنطقة 
 اجلغرافية

رقم تعّرف جهة  اسم/عنوان الشركة
 اإلصدار

التاريخ الفعلي  جهة االتصال
 لالستعمال

 .Forthnet S.A ليونانا
Vasilika Vouton 

Heraclion 
Crete 

GR 71003 

89 30 11 Grigorios Sandalidis 
Forthnet S.A. 

Manis Str., GR 153 51 
Kantza, PALLINI 

 2112 660 210 30+ اهلاتف:
 gsanda@forthnet.gr الربيد اإللكرتوين:

2019.IX.1 

 LIR سانت فنسنت وغرينادين

 البلد/املنطقة
 اجلغرافية

رقم تعّرف  اسم/عنوان الشركة
 جهة اإلصدار

 جهة االتصال

سانت فنسنت 
 وغرينادين

Cable and Wireless (St. Vincent & 
The Grenadines) Limited 

P.O. Box 103 
Halifax Street 
KINGSTOWN 

89 1 022 Andrea Liverpool 
P.O. Box 103 

Halifax Street 
KINGSTOWN 

 1901 457 784 1+ اهلاتف:
 2777 457 784 1+ الفاكس:

 andrea.liverpool@cwc.com الربيد اإللكرتوين:

 



 

 تصاالتالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لال 16 - 1178رقم 

 فيما يتعلق بالخطة الدولية )MNC(الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 
 لتعّرف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات

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

 (XII.15.2018 - 1162ق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم )ملح
 (14)التعديل رقم 

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

255 09 "Farlep-Invest" ،PrJSC 

255 10 "Atlantis Telecom" ،LLC 

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

 MNC: الرمز الدليلي للشبكة املتنقلةMobile Network Code / Code de réseau mobile / 

  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 17 - 1178رقم 
 

 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن االتحاد
 ()2013/03( M.1400 T-ITU)وفقاا للتوصية 

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

 (83)التعديل رقم 
 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 DEU  ADDجمهورية ألمانيا االتحادية /

Thomas Hergenroether  
IT-Service Hergenroether 

Ebrachweg 3  
D-97422 SCHWEINFURT 

ITSHT Mr Thomas Hergenroether 
 34441 9721 49+ اهلاتف:

 38150 9721 49+ الفاكس:
 info@itsht.de :الربيد اإللكرتوين

 
outbox AG  

Bulk-Account 
Emil-Hoffmann-Strasse 1 a  

D-50996 KOELN 

FLOBX Mr Thomas Grotz 
 55 39595 2236 49+ اهلاتف:

 955 39595 2236 49+ الفاكس:
 t.grotz@outbox.de :لكرتوينالربيد اإل

 
Stadtwerke Norderney GmbH 

Jann-Berghaus-Strasse 34  
D-26548 NORDERNEY 

SWN122 Mr Holger Schoenemann 
 82 879 4932 49 اهلاتف:

 90 879 4932 49+ الفاكس:
-holger.schoenemann@stadtwerke :الربيد اإللكرتوين

norderney.de 

 
Stadtwerke OELSNITZ/V. GmbH 

Boxbachweg 2  
D-08606 OELSNITZ/V. 

SWOE Mr Michael Fritzsch 
 0 408 37421 49+ اهلاتف:

 29491 37421 49+ الفاكس:
 info@swoe.de :الربيد اإللكرتوين
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