
www.itu.int 

 
 

 

 جدول المحتويات
 الصفحة

 3  ............................................................................................. معلومات عامة

 3  ................................... مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت: القوائم امللحقة بالنشرة التشغيلية لالحتاد

 4  ..................................................................املوافقة على توصيات قطاع تقييس االتصاالت

 خطة ترقيم االتصاالت العمومية الدولية
 5  ................................................................... (ITU-T E.164 (2010/11))التوصية  

 :اخلدمة اهلاتفية

 6  ............................................................ (وكالة الطاقة الدامناركية، كوبنهاغن) الدامنارك

 6  .................................................... (روي ،(TRA)هيئة تنظيم االتصاالت العُمانية ) ُعمان

 8  ................................................................................................ تقييد اخلدمة

 8  ............ (2006املراَجع يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  21إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة )القرار 

 تعديالت على منشورات الخدمة

 9  ....................................... (Vقائمة حمطات السفن وختصيصات هويات اخلدمة املتنقلة البحرية )القائمة 

 10  ................................................. قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية

 ITU-T E.164 ...............................................  10قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقاً للتوصية 

 11  ..... فيما يتعلق باخلطة الدولية لتعّرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية (MNC)املتنقلة  الرموز الدليلية لشبكات االتصاالت

 11  ......................................................................................... خطة الرتقيم الوطنية

 
  

 النشرة التشغيلية لالتحاد الدولي لالتصاالت

www.itu.int/itu-t/bulletin 

 )نسخة إلكرتونية( ISSN 2312-8240 (2019 أغسطس 30)املعلومات الواردة حىت  IX.15.2019 1180رقم 
Place des Nations CH-1211 

Genève 20 (Switzerland) 

 5111 730 22 41+ اهلاتف:
 itumail@itu.int البريد اإللكتروني:

 (TSB)مكتب تقييس االتصاالت 

 5211 730 22 41+ الهاتف:

 5853 730 22 41+ الفاكس:
 tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.intالبريد اإللكتروني: 

 (BR)مكتب االتصاالت الراديوية 

 5560 730 22 41+ الهاتف:

 5785 730 22 41+ الفاكس:

 brmail@itu.int البريد اإللكتروني:

http://www.itu.int/
mailto:itumail@itu.int
mailto:tsbmail@itu.int
mailto:tsbmail@itu.int
mailto:tsbtson@itu.int


 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 2 - 1180رقم 

 
 نشر *مواعيد

 النشرات التشغيلية املقبلة
 مبا يف ذلك
 حىت:املعلومات الواردة 

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 

 فقط.هذه املواعيد ختص اللغة اإلنكليزية  *
 

  



 لالتصاالتالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل  3 - 1180رقم 
 

 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
وفقاً ) 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) 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
( )الوضع ITU-T E.218 (2004/05)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان لالتصاالت الراديوية املتنقلة لألرض لالتصال البعيد )تكملة للتوصية  1125

 (2017يونيو  1 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)إجراءات املراقمة )السابقة الدولية والسابقة الوطنية )لالتصال البعيد( والرقم )الداليل( الوطين( )وفقاً للتوصية  994
 (2011ديسمرب  15)الوضع يف 

 (2006م الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني لعا 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 
 (2011أبريل  1)الوضع يف  ()2000/10( X.121 T-ITU)وفقاً للتوصية  )DNIC(قائمة برموز تعّرف هوية شبكة البيانات  977
وضع ( )الITU-T X.121 (2000/10)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل إرسال البيانات )تكملة للتوصية  976

 (2011 مارس 15 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)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.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 التوصية لقطاع تقييس االتصاالت وفقاً لإلجراءات الواردة يف التالية التوصياتعن املوافقة على  AAP-65 أُعلن يف اإلعالن

– ITU-T G.671 (08/2019): Transmission characteristics of optical components and subsystems 

– ITU-T G.808.2 (08/2019): Generic protection switching – Ring protection 

– ITU-T G.984.2 (08/2019): Gigabit-capable Passive Optical Networks (G-PON): Physical Media Dependent (PMD) 
layer specification 

– ITU-T G.988 (2017) Amd. 2 (08/2019) 

– ITU-T G.989.2 (2019) Cor. 1 (08/2019) 

– ITU-T G.998.4 (2018) Cor. 1 (08/2019) 

– ITU-T G.7041/Y.1303 (2016) Amd. 1 (08/2019) 

– ITU-T G.7710/Y.1701 (08/2019): Common equipment management function requirements 

– ITU-T G.7712/Y.1703 (08/2019): Architecture and specification of data communication network 

– ITU-T G.8013/Y.1731 (2015) Cor. 2 (08/2019) 

– ITU-T G.8021/Y.1341 (2018) Cor. 1 (08/2019) 

– ITU-T G.8132/Y.1383 (2017) Cor. 1 (08/2019) 

– ITU-T G.8133 (08/2019): Dual-Homing Protection for MPLS-TP Pseudowires 

– ITU-T G.8261/Y.1361 (08/2019): Timing and synchronization aspects in packet networks 

– ITU-T G.8262.1/Y.1362.1 (2019) Amd. 1 (08/2019) 

– ITU-T G.8265.1/Y.1365.1 (2014) Amd. 1 (08/2019) 

– ITU-T G.8271.1/Y.1366.1 (2017) Amd. 2 (08/2019) 

– ITU-T G.8272.1/Y.1367.1 (2016) Amd. 2 (08/2019) 

– ITU-T G.8273.2/Y.1368.2 (08/2019): Timing characteristics of telecom boundary clocks and telecom time slave 
clocks 

– ITU-T G.8275/Y.1369 (2017) Amd. 2 (08/2019) 

– ITU-T G.8275.1/Y.1369.1 (2016) Amd. 3 (08/2019) 

– ITU-T G.8275.2/Y.1369.2 (2016) Amd. 3 (08/2019) 

– ITU-T G.9803 (2018) Amd. 1 (08/2019) 

– ITU-T L.208 (08/2019): Requirements for passive optical nodes: Fibre distribution box 

– ITU-T Y.2775 (08/2019): Functional architecture of deep packet inspection for future networks 
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 خطة ترقيم االتصاالت العمومية الدولية
 (ITU-T E.164 (2010/11)التوصية )

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت
 رموز تعرّف اهلوية للشبكات الدولية

 للشبكات الدولية: 882رمز تعرف اهلوية التايل املكون من رقمني واملرتبط بالرمز الدليلي الُقطري املشرتك  تخصيصجرى 
 

 الشبكة مقدم الطلب
 الرمز الدليلي للبلد
 ورمز تعرف اهلوية

 تاريخ التخصيص

Phonegroup SA Phonegroup SA 50 882+ VIII.22.2019 
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 الخدمة الهاتفية
 (ITU-T E.164)التوصية 

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

 (45+الدانمارك )الرمز الدليلي للبلد 
 :VIII.28.2019تبليغ يف 

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

  الثابتةخدمات االتصاالت  -ختصيص 
 تاريخ التخصيص سالسل األرقام مقدم اخلدمة

Ipnordic A/S 45500fgh 2019.VIII.15 

 لالتصال:
Danish Energy Agency 

43 Carsten Niebuhrs Gade 
1577 COPENHAGEN V 

Denmark 
 00 67 92 33 45+ اهلاتف:

 43 47 11 33 45+ الفاكس:
 ens@ens.dk اإللكرتوين:الربيد 

 www.ens.dk املوقع اإللكرتوين:

 (968+ُعمان )الرمز الدليلي للبلد 
 :VIII.27.2019تبليغ يف 

 لُعمان: (NNP)عن التحديث التايل خلطة الرتقيم الوطنية  روي، ،(TRA) العُمانية هيئة تنظيم االتصاالتتعلن 

 )NDC( الوطين للمقصد يالرمز الدليل
الرقم ) N(S)N األوىل للرقمأو األرقام 

 ()الداليل( الوطين

 طول الرقم الداليل
احلد األقصى  معلومات إضافية E.164 T-ITUاستعمال الرقم  )NSN(الوطين 

 لطول الرقم
احلد األدىن 
 لطول الرقم

901X XXXX 
 إىل

909X XXXX 

 Omantel Mobile اخلدمة املتنقلة 8 8

91XXXXXX 8 8 اخلدمة املتنقلة Omantel Mobile 

92XXXXXX 8 8 اخلدمة املتنقلة Omantel Mobile 

93XXXXXX 8 8 اخلدمة املتنقلة Omantel Mobile 

94XXXXXX 8 8 اخلدمة املتنقلة Ooredoo 

95XXXXXX 8 8 اخلدمة املتنقلة Ooredoo 

96XXXXXX 8 8 اخلدمة املتنقلة Ooredoo 

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp
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 )NDC( الوطين للمقصد يالرمز الدليل
الرقم ) N(S)N األوىل للرقمأو األرقام 

 ()الداليل( الوطين

 طول الرقم الداليل
احلد األقصى  معلومات إضافية E.164 T-ITUاستعمال الرقم  )NSN(الوطين 

 لطول الرقم
احلد األدىن 
 لطول الرقم

97XXXXXX 8 8 اخلدمة املتنقلة Ooredoo 

98XXXXXX 8 8 اخلدمة املتنقلة Omantel Mobile 

99XXXXXX 8 8 اخلدمة املتنقلة Omantel Mobile 

71XXXXXX 8 8 اخلدمة املتنقلة Omantel Mobile 

72XXXXXX 8 8 اخلدمة املتنقلة Omantel Mobile 

78XXXXXX 8 8 اخلدمة املتنقلة Ooredoo 

79XXXXXX 8 8 اخلدمة املتنقلة Ooredoo 

22XXXXXX 8 8 اخلدمة الثابتة Awaser/Omantel/Ooredoo 

23XXXXXX 8 8  يوجد حالياً  -اخلدمة الثابتة
مشغل واحد للخدمة الثابتة 

(Omantel) 

 ظفار والوسطى

24XXXXXX 8 8  يوجد حالياً  -اخلدمة الثابتة
مشغل واحد للخدمة الثابتة 

(Omantel) 

 مسقط

25XXXXXX 8 8  يوجد حالياً  -اخلدمة الثابتة
مشغل واحد للخدمة الثابتة 

(Omantel) 

 الداخلية والشرقية والظاهرة

26XXXXXX 8 8  يوجد حالياً  -اخلدمة الثابتة
مشغل واحد للخدمة الثابتة 

(Omantel) 

 الباطنة ومسندم

 لالتصال:
Mr Mohammed Al-Kindy 

Regulatory and Compliance Unit 
Oman Telecommunications Regulatory Authority (TRA) 

P.O. Box 579 
RUWI, 112 

Sultanate of Oman 
 +968 14922422 اهلاتف:

 +968 24222081 الفاكس:
 ir@tra.gov.om الربيد اإللكرتوين:

 www.tra.gov.om اإللكرتوين:املوقع 
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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
 (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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 منشورات الخدمةتعديالت على 

 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 

 2019طبعة 
 
 VIالقسم 

REP  
GD01 Tele Greenland, P.O. Box 1002, 3900 Nuuk, Greenland.  

 .+299 322255 الفاكس:، +299 341255: اهلاتف، telepost@telepost.gl الربيد اإللكرتوين:
 .Nielsine Thorning Hansenجهة االتصال: 

 :Inmarsatفيما خيص فواتري 
Radioforvaltningen, P.O. Box 1002, 3900 Nuuk, Greenland. 

 .+299 322255 الفاكس:، +299 323120: اهلاتف، nhn@tele.gl الربيد اإللكرتوين:
 .+299 323130 الفاكس:، +299 321255: اهلاتف، sly@tele.gl, الربيد اإللكرتوين:
  

mailto:telepost@telepost.gl
mailto:nhn@tele.gl
mailto:sly@tele.gl
mailto:sly@tele.gl
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 اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدوليةقائمة بأرقام تعّرف جهة 
 (ITU-T E.118 (2006/05))وفقاً للتوصية 

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

 (16)التعديل رقم 

 ADD الواليات المتحدة
البلد/املنطقة 

 اجلغرافية
 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة

 جهة اإلصدار
التاريخ الفعلي  جهة االتصال

 لالستعمال
الواليات 

 املتحدة
Shuttle Wireless 

Solutions, Inc. 
1111 Pennsylvania Ave. 

NW 
WASHINGTON DC 

20004-2541 

89 1 053 Ronald W. Del Sesto, Jr. 
c/o Morgan Lewis, 

1111 Pennsylvania Ave. NW 
WASHINGTON DC 20004-2541 

 6023 373 202 1+ اهلاتف:
 3001 739 202 1+ الفاكس:

 ronald.delsesto@morganlewis.com الربيد اإللكرتوين:

2019.VIII.26 

 
 

 ITU-T E.164قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية 
 (ITU-T E.164 (2010/11))تكملة للتوصية 

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

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

o  رقمني، واملرتبط بالرمز الدليلي الُقطري متت حاالت احلجز أو التخصيص التالية املتعلقة برمز تعرف اهلوية املكون من
 :، للشبكات الدولية882 املشرتك

 ADD      +882 50* المالحظة س(

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 ورمز تعرف اهلوية

 الوضع

Phonegroup SA Phonegroup SA +882 50 خمصص 

 *2019.VIII.22 

_________ 
 .IX.15.2019 املؤرخة 1180من النشرة التشغيلية احلالية رقم  5انظر صفحة 

  



 لالتصاالتالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل  11 - 1180رقم 
 

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

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

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

 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية

   ADD كندا

302 330 Blue Canada Wireless Inc 

_________ 
* MCC:  الرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت املتنقلة/ Indicatif de pays du mobileMobile Country Code /  

 MNC:  الرمز الدليلي للشبكة املتنقلة/ Mobile Network Code / Code de réseau mobile 

 

 

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

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

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

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

 طة الرتقيم اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين:التالية بتحديث خ املناطق اجلغرافية/قامت البلدان VIII.15.2019اعتباراً من 
 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  املنقطة اجلغرافية/البلد

 995+ جورجيا

 212+ املغرب
 380+ أوكرانيا

 
 

mailto:tsbtson@itu/.int
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