مجموعات األرقام املمنوحة ملتعهدي شبكات املواصالت الوطنية
 .1األرقام املخصصة لشبكات الهاتف املتنقل:
تكون األرقام املخصصة لشبكات الهاتف املتنقل على النحو التالي 0ZABPQMCDU :حيث  6 = Zأو .7
وتتوزع األرقام املمنوحة ملتعهدي شبكات الهاتف املتنقل كاآلتي:

املتعهد

اتصاالت املغرب

صفحة| 1

األرقام املمنوحة
*0ZABPQMCDU
0610XXXXXX
0611XXXXXX
0613XXXXXX
0615XXXXXX
0616XXXXXX
0618XXXXXX
0622XXXXXX
0623XXXXXX
0624XXXXXX
0628XXXXXX
0636XXXXXX
0637XXXXXX
0639XXXXXX
0641XXXXXX
0642XXXXXX
0643XXXXXX
0648XXXXXX
0650XXXXXX
0651XXXXXX
0652XXXXXX
0653XXXXXX
0654XXXXXX
0655XXXXXX
0658XXXXXX
0659XXXXXX
0661XXXXXX
0662XXXXXX
0666XXXXXX
0667XXXXXX
0668XXXXXX
0670XXXXXX
0671XXXXXX
0672XXXXXX
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0673XXXXXX
0676XXXXXX
0677XXXXXX
0678XXXXXX
0682XXXXXX
0689XXXXXX
0696XXXXXX
0697XXXXXX
0761XXXXXX
0762XXXXXX
0766XXXXXX
0767XXXXXX
0612XXXXXX
0614XXXXXX
0617XXXXXX
0619XXXXXX
0620XXXXXX
0621XXXXXX
0625XXXXXX
0631XXXXXX
0632XXXXXX
0644XXXXXX
0645XXXXXX
0649XXXXXX
0656XXXXXX
0657XXXXXX
0660XXXXXX
0663XXXXXX
0664XXXXXX
0665XXXXXX
0669XXXXXX
0674XXXXXX
0675XXXXXX
0679XXXXXX
0684XXXXXX
0688XXXXXX
0691XXXXXX
0693XXXXXX
0694XXXXXX
0770XXXXXX
0771XXXXXX
0772XXXXXX
2020  نونبر12 بتاريخ

ميدي تيليكوم

| 2صفحة

0773XXXXXX
0777XXXXXX
0526XXXXXX
0527XXXXXX
0533XXXXXX
0534XXXXXX
0540XXXXXX
0546XXXXXX
0547XXXXXX
0550XXXXXX
0553XXXXXX
060XXXXXXX
0626XXXXXX
0627XXXXXX
0629XXXXXX
0630XXXXXX
0633XXXXXX
0634XXXXXX
0635XXXXXX
0638XXXXXX
0640XXXXXX
0646XXXXXX
0647XXXXXX
0680XXXXXX
0681XXXXXX
0687XXXXXX
0690XXXXXX
0695XXXXXX
0698XXXXXX
0699XXXXXX
0700XXXXXX
0701XXXXXX
0702XXXXXX
0703XXXXXX
0704XXXXXX
0705XXXXXX
0706XXXXXX
0707XXXXXX
0708XXXXXX

و انا كوربوريت

9  إلى0  رقم يتغيرمن:X *
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| 3صفحة

 .2األرقام الجغر افية املخصصة لشبكات الهاتف الثابت وشبكات الجيل الجديد:
تكون األرقام الجغرافية على النحو التالي 0ZABPQMCDU :حيث .5 = Z
وتتوزع األرقام الجغرافية املمنوحة ملتعهدي الشبكات الوطنية كاآلتي:

منطقة/مدينة

 .2.1اتصاالت املغرب/الشبكة الثابتة
منطقة/مدينة
األرقام املمنوحة

األرقام املمنوحة

*0ZABPQMCDU
الدار البيضاء-برشيد-الدروة -حد السوالم
الدار البيضاء
الدار البيضاء-برشيد
الدار البيضاء
الدار البيضاء-برشيد-الدروة
الدار البيضاء
الدار البيضاء
الدار البيضاء-بوسكورة
الدار البيضاء-سيدي رحال-حد السوالم-
برشيد

05220 XXXXX
05222 XXXXX
05223 XXXXX
05224 XXXXX
05225 XXXXX
05226 XXXXX
05227 XXXXX
05228 XXXXX
05229 XXXXX

سطات -بن سليمان
الدار البيضاء-بن سليمان
بن سليمان -املحمدية
الجديدة -املحمدية -الجرف األصفر -خميس
زمامرةّ -
أزمور -سيدي بوزيد -سيدي بنور -البير
الجديد -سيدي إسماعيل-حد أوالد فرج-
الواليدية -أربعاء العونات -موالي عبد هللا-تنين
شتوكة -بن يخلف -Pont Blondin-بن سليمان
بني مالل-وادي زم -القصيبة -قصبة تادلة-
زاوية الشيخ-سبت أوالد النمة -الفقيه بن
صالح -أفورار -واويزغت-خميس اوالد عياد-
ايت اعتاب -سيدي جابر -اوالد امبارك -دار
أوالد زيدوح -بزو-حد برادية-ازيالل -خريبڭة-
سطات -بن حمد
والد سعيد-والد زمام-سيدي عيس ى -تاكلفت-
أغبالة -القصيبة -والد يعيش -زاوية الشيخ-والد
عبد هللا -اوالد ركيـعة -تاكزيرت -بني مالل-

05230 XXXXX
05231 XXXXX
05232 XXXXX
05233 XXXXX

صفحة| 4

05234 XXXXX

*0ZABPQMCDU
مراكش
مراكش-قلعة السراغنة -العطاوية-
تماللت-فريتا -سيدي رحال -البروج-
سطات
مراكش -بن گرير -صخور الرحامنة -سيدي
بو عثمان -أوكايمدن.
مراكش -الشماعية -قلعة السراغنة -آيت
أورير -تحناوت -تمصلوحت -أمزميز -أوريكا
آسفي
الصويرة -تمنار -حنشان -تاملست -غزاوة
ورزازات-سكورة -توندوت -قلعة السراغنة-
خميس دادس -بومالن-تنغير -تاغازوت-
تودغى -تازارين -زاڭورة -تامكروت -تاكونيت-
محاميد -تينزولين -أڭدز -تازناخت -تابونت
أݣادير-تارودانت -أوالد تايمة
أݣادير -أنزا -أورير -تاغازوت -بلفاع -آيت
ملول -أيت باهاّ -
ماسة -تيكوين -تامري-
بنسركاو -الدراركة
أݣادير -بنسركاو -الدراركة
تارودانت -أوالد تايمة -سبت الكردان
تزنيت -تيغمي -ثالثاء لخصاص
طاطا -آسا -طانطان
أݣادير -تافراوت -طاطا -أقا -بيوڭرى -آيت
عميرة -سيدي بيبي -تارودانت -إغرم-
تزنيت-كلميم -طانطان
الداخلة -العيون

05240 XXXXX
05242 XXXXX
05243 XXXXX
05244 XXXXX
05246 XXXXX
05247 XXXXX
05248 XXXXX

05280 XXXXX
05282 XXXXX

05283 XXXXX
05285 XXXXX
05286 XXXXX
05287 XXXXX
05288 XXXXX

05289 XXXXX

05235 XXXXX
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خريبڭة -بوجنيبة -حـطـان-بولنوار-القفاف-
ثالثاء لوالد -وادي زم -أبو الجعد -دمنات-
سطات -بن حمد -أوالد عبو -سيدي حجاج-
راس العين
الجديدة
الرباط -تامسنا
الرباط
الرباط
القنيطرة -مهدية -سيدي الطيبي -سيدي يحيى-
دار الڭداري -دار بلعامري -عالل التازي
موالي بوسلهام -عرباوة -اللة ميمونة -مشرع
بلقصيري -وزان -سوق األربعاء  -الصنوبر-
تامسنا -تمارة -بوزنيقة
سال الجديدة -سيدي قاسم -سيدي سليمان-
الرباط -تمارة -عين عودة -الصخيرات -تيفلت-
الخميسات -معازيزّ -
تيداس -البحراوي -براشوة
أوملاس -الرمانيتمارة -الصخيرات -بوزنيقة -سيدي يحيى زعير-
تامسنا -الرباط
الرباط -سال -الصخيرات -عين عودة -تمارة-
بوزنيقة
سال الجديدة -بوقنادل -سال -حد كورت
وزان -سوق األربعاء -الداللحة -بلقصيري-
الخنيشات -جرف امللحة

طنجة
طنجة
العرائش

05237 XXXXX
05238 XXXXX
05370 XXXXX
05371 XXXXX
05372 XXXXX
05373 XXXXX
05374 XXXXX

05375 XXXXX

05376 XXXXX
05377 XXXXX
05378 XXXXX
05379 XXXXX

05393 XXXXX
05394 XXXXX
05395 XXXXX
صفحة| 5

إفران
ڭرسيف -أحد أوالد زبير -أجدير -تيزي
وسلي -تازة -واد ام ـل ـيـل -أکنول -زراردة-
ݣ ـي ـݣـو -أزرو
الريش-الرشيدية-ميدلت -أغبالو -كروشن-
زايدة -تونفيت -أڭلموس -ايت إسحاق-
القباب -خنيفرة -مريرت -موالي بوعزة-
الحاج قدور-مكناس
مكناس -أڭوراي -بوفكران -تاوجطات-
املهاية -بني امحمد
الرشيدية -الريش -أرفود -الريصاني-
ميدلت -أغبالو -كروشن -بومية -إيتزر-
خنيفرة -تيغسالين -أزرو -إفران -عين
اللوح -تيمحضيت -ميسور -أوطاط الحاج-
بوملان -إيموزار مرموشة -مكناس-بني
امحمد -بودربالة -الحاجب -موالي إدريس-
سبع عيون-الدخيسة
فاس-القرية -رباط الخير -سيدي حرازم-
تاونات -غفساي -أوالد الطيب -إيموزار-
صفرو -املنزل -البهاليلّ -
تيسة -عين شڭاڭ-
موالي يعقوب -تازة-ڭرسيف -مطماطة-
تاهلة -ميسور -تينديت -أزرو
فاس -اورتزاغ -طاهر السوق -عين عائشة-
الريصاني -ڭلميمة -تينجداد -أوفوس-
الجـرف -بوذنيب -ألنيف -تالسينت -بني
تجيت -بوعنان -وجدة
ڭلميمة-إفران -تينجداد-ڭرامة -ألنيف -ايت
مالعب -سيدي ّ
عدي -إفران -أزرو
فاس -بني وليد -بير طم طم -رأس املاء-
صفرو -عزابة
السعيدية
بركان -لعثامنة -سيدي سليمان -شويحية
الناظور -فرخانة -بني نصار -أزغنغان-

05350 XXXXX
05352 XXXXX

05353 XXXXX

05354 XXXXX
05355 XXXXX

05356 XXXXX

05357 XXXXX

05358 XXXXX
05359 XXXXX
05360 XXXXX
05362 XXXXX
05363 XXXXX
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05396 XXXXX
05397 XXXXX
05398 XXXXX
05399 XXXXX

تطوان
تطوان
الحسيمة -تطوان
الحسيمة-العرائش

.2.2
الدار البيضاء
الدار البيضاء – سطات – املحمدية – برشيد
– الجديدة – بني مالل -خريبكة
مراكش -أݣادير – الداخلة – الصويرة –
العيون – ورزازات -آسفي
الدار البيضاء
الدار البيضاء
الدار البيضاء
مراكش وضواحيها
أݣادير وضواحيها

05364 XXXXX

05365 XXXXX
05366 XXXXX

05367 XXXXX
05368 XXXXX

ميدي تيليكوم /شبكة الجيل الجديد

0520XXXXXX
0521XXXXXX
0525XXXXXX

.2.3

ثالثاء لوطا -سلوان -قرية -العروي -ميضار-
الدريوش-اڭطي-اديرين -تزغين -بني شيكر
بن ّ
الطيب -تفرسيت -تزطوطين-كرونا-
بودينار -كاسيطا -دار الكبداني -ثالثاء
أزالف
واد ناشف -حاس ي بالل -ملساال
وجدة-بركان -عين رڭادة -السعيدية -أحفير-
أكليم -تافوغالت -أس املاءّ -
مداغ -بني
ر
درار -لبصارة -عين بني مطهر -تندرارة-
العيون -دبدو -تاوريرت -الناظور -بني
نصار -سلوان -زايو
بوعرفة -وجدة -تاوريرت
جرادة -فكيك
الرباط – القنيطرة
طنجة – تطوان – العرائش – الحسيمة -
شفشاون
فاس – وجدة – مكناس – تازة – الناظور -
الرشيدية

0530XXXXXX
0531XXXXXX
0532XXXXXX

و انا كوربوريت  /شبكة الجيل الجديد

05290 XXXXX
052910 XXXX
052929 XXXX
052980 XXXX
052990 XXXX

الرباط

05380 XXXXX

طنجة وضواحيها
فاس – مكناس وضواحيهما

053880 XXXX
053890 XXXX

*  :Xرقم يتغيرمن  0إلى 9

 .3األرقام غيرالجغر افية املخصصة لشبكات الهاتف الثابت وشبكات الجيل الجديد:
تكون األرقام غير الجغرافية على النحو التالي 0ZABPQMCDU :حيث .8 = Z
تتوزع األرقام غير الجغرافية املمنوحة ملتعهدي الشبكات الوطنية كاآلتي:

صفحة| 6

املتعهد

األرقام املمنوحة
*0ZABPQMCDU

الخدمة

اتصاالت املغرب

08080XXXXX
08083XXXXX
08084XXXXX
08085XXXXX

خدمة الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت )(Centrex IP
خدمة الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت
خدمة الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت
خدمة الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت
بتاريخ  12نونبر 2020

ميدي تيليكوم
وانا كوربوريت

الهاتف العمومي املستعمل للبطاقة عبر تقنية VSAT
خدمة الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت
خدمة الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت

089293XXXX
08082XXXXX
08081XXXXX

*  :Xرقم يتغيرمن  0إلى 9

 .4أرقام أخرى:
.4.1

األرقام املخصصة لشبكات  GMPCSمن نوع :GlobalStar

تكون مجموعات األرقام املمنوحة للمتعهد  Al Hourria Telecomكاآلتي:
08920XXXXX
08921XXXXX
08922XXXXX
*  :Xرقم يتغيرمن  0إلى 9

.4.2

األرقام املمنوحة ملتعهدي الشبكات املستعملة لألقمارالصناعية من نوع :VSAT
األرقام املمنوحة
*0ZABPQMCDU

املتعهد

059240XXXX
059241XXXX
059242XXXX
059293XXXX

CIMECOM
SPACECOM
GULFSAT MAGHREB
ITISSALAT AL-MAGHRIB
*  :Xرقم يتغيرمن  0إلى 9

صفحة| 7
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