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ات  املمنوحةاألرقام  اتمجموع دي شب   الوطنيةاملواصالت ملتع
 

صصة .1 اتف  األرقام ا ات ال    :نقلتامللشب

اتف  ون ت ات ال صصة لشب :  نقلتاملاألرقام ا   .7أو  Z 6 =  حيث 0ZABPQMCDUع النحو التا

اتف تتوزع و  ات ال دي شب ي: نقلتاملاألرقام املمنوحة ملتع  اآل

  

 األرقام املمنوحة

0ZABPQMCDU* 
د  املتع

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 

0673XXXXXX 

 اتصاالت املغرب
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0676XXXXXX 

0677XXXXXX 

0678XXXXXX 

0682XXXXXX 

0689XXXXXX 

0696XXXXXX 

0697XXXXXX 

0760XXXXXX 

0761XXXXXX 

0762XXXXXX 

0763XXXXXX 

0764XXXXXX 

0765XXXXXX 

0766XXXXXX 

0767XXXXXX 

0768XXXXXX 

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 

 ميدي تيليكوم
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0771XXXXXX 

0772XXXXXX 

0773XXXXXX 

0774XXXXXX 

0775XXXXXX 

0776XXXXXX 

0777XXXXXX 

0778XXXXXX 

0779XXXXXX 

0780XXXXXX 

0781XXXXXX 

0782XXXXXX 

0783XXXXXX 

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 

ت ور  وانا كور
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0703XXXXXX 

0704XXXXXX 

0705XXXXXX 

0706XXXXXX 

0707XXXXXX 

0708XXXXXX 

0709XXXXXX 

0710XXXXXX 

0711XXXXXX 

0712XXXXXX 

0713XXXXXX 

0714XXXXXX 

0715XXXXXX 

0716XXXXXX 

0717XXXXXX 

0718XXXXXX 

0719XXXXXX 

0720XXXXXX 

0721XXXXXX 

0722XXXXXX 

        X *  :9 إ 0 من يتغ  رقم 

اتف الثابت  .2 ات ال صصة لشب افية ا غر يلاألرقام ا ات ا ديد: وشب  ا

غرافيةاألرقام  ون ت :  ا   .Z  =5حيث  0ZABPQMCDUع النحو التا

غرافية األرقامتتوزع و  دي  ا اتالاملمنوحة ملتع ي: الوطنية شب  اآل
 

  ةالثابت شبكةاتصاالت املغرب/ال .2.1

 األرقام املمنوحة

0ZABPQMCDU* 

 األرقام املمنوحة  منطقة/مدينة

0ZABPQMCDU* 

 منطقة/مدينة

05240 XXXXX 

05242 XXXXX 

 

05243 XXXXX 

 

05244 XXXXX 

 

05246 XXXXX 

05247 XXXXX 

05248 XXXXX 

  مراكش

ة -قلعة السراغنة-مراكش   -العطاو

تا-تماللت وج -سيدي رحال -فر   سطات -ال

ر -مراكش سيدي  -ور الرحامنة -بن گر

ايمدن -بو عثمان   .أو

آيت  -قلعة السراغنة -الشماعية -مراكش

ر ا -أمزم -تمصلوحت -تحناوت -أور   أور

  آسفي 

رة شان -تمنار -الصو   غزاوة -تاملست -ح

ورة-ورزازات  -قلعة السراغنة -توندوت -س

س دادس  -تاغازوت -تنغ-بومالن -خم

ن -تود ت -تامكروت -ورةزا -تازار ون  -تا

ن -محاميد ول تابونت -تازناخت -دزڭأ -تي  

 05220 XXXXX 

05221 XXXXX 

05222 XXXXX 

05223 XXXXX 

05224 XXXXX 

05225 XXXXX 

05226 XXXXX 

05227 XXXXX 

05228 XXXXX 

05229 XXXXX 

حد السوالم -الدروة-برشيد-الدار البيضاء  

ورة-الدار البيضاء حرودة عين-بوس  

 الدار البيضاء

برشيد-الدار البيضاء  

 الدار البيضاء

الدروة-برشيد-الدار البيضاء  

 الدار البيضاء

البيضاءالدار   

ورة-الدار البيضاء بوس  

-حد السوالم-سيدي رحال-الدار البيضاء

 برشيد
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05280 XXXXX 

05282 XXXXX 

 

 

05283 XXXXX 

05285 XXXXX 

05286 XXXXX 

05287 XXXXX 

05288 XXXXX 

 

 

05289 XXXXX 

 أوالد تايمة -تارودانت-ادير أ

ر -أنزا -ادير أ آيت  -بلفاع -تاغازوت -أور

ا -ملول  ن -ماّسة -أيت با و  -تامري  -تي

او سر   الدراركة -ب

او -ادير أ سر   الدراركة -ب

ت الكردان -أوالد تايمة -تارودانت   س

ت   صاص ثالثاء -تيغ -تزن

  طانطان -آسا -طاطا

آيت  -رى ڭبيو  -أقا -طاطا -تافراوت -ادير أ

ة ت -إغرم -تارودانت -سيدي بي -عم -تزن

 طانطان-لميم 

   العيون -الداخلة 

 

 05231 XXXXX 

05232 XXXXX 

05233 XXXXX 

 

 

 

 

05234 XXXXX 

 

 

 

 

 

05235 XXXXX 

 

 

 

 

05237 XXXXX 

 

05238 XXXXX 

  بن سليمان-الدار البيضاء

مدية- بن سليمان    ا

ديدة  مدية-ا رف األصفر -ا س  -ا خم

د -أزّمور  -زمامرة الب  -سيدي بنور  -سيدي بوز

ديد  -أوالد فرجحد -إسماعيلسيدي  -ا

عاء العونات -ديةيالوال ن -موالي عبد هللا -أر تن

  بن سليمانPont Blondin- -بن يخلف -شتوكة

بة -وادي زم-ب مالل  -قصبة تادلة -القص

ة الشيخ ت -زاو الفقيه بن  -أوالد النمةس

زغت -أفورار -صا س -واو  -اوالد عيادخم

دار  -امباركاوالد  -سيدي جابر -ايت اعتاب

دوح الل-براديةحد -بزو  -أوالد ز ب -از  -ةڭخر

 بن حمد -سطات

لفت -سيدي ع-زماموالد -والد سعيد   -تا

بة -أغبالة ش -القص ع ة الشيخ -والد  والد -زاو

رت -اوالد ركيـعة -عبد هللا  -ب مالل -تاكز

ب بة -ةڭخر  -القفاف-بولنوار-حـطـان -بوجن

عد -زموادي  -ثالثاء لوالد  -دمنات -أبو ا

اج -أوالد عبو -بن حمد -سطات  -سيدي 

ن  راس الع

ديدة  ا

05350 XXXXX 

05352 XXXXX 

 

 

05353 XXXXX 

 

 

 

05354 XXXXX 

 

05355 XXXXX 

 

 

 

 

 

 

05356 XXXXX 

 

  إفران

ي  -أجدير -ز أحد أوالد -رسيفڭ ت

 -زراردة -أکنول  -واد امــلــيـل -تازة -وس

ـ  أزرو -ـوــيـ

ش  -كروشن -أغبالو -ميدلت-الرشيدية-الر

اقايت  -لموسأ -تونفيت -زايدة -إ

رت -خنيفرة -القباب  -موالي بوعزة -مر

اج قدور   مكناس-ا

 -تاوجطات -بوفكران -ورايأ -مكناس

اية   ب امحمد -امل

ش -الرشيدية ي -أرفود -الر صا  -الر

ر -بومية -كروشن -أغبالو -ميدلت  -إي

ن -خنيفرة ن  -إفران -أزرو -تيغسال ع

ت -اللوح سور  -تيمحض اج -م  -أوطاط ا

ب -مكناس -إيموزار مرموشة -بوملان

الة -امحمد اجب -بودر س -ا  -موالي إدر

سةا-سبع عيون   لدخ

ةال-فاس اط ا -قر  -سيدي حرازم -ر

 -إيموزار -أوالد الطيب -غفساي -تاونات

 05370 XXXXX 

05371 XXXXX 

05372 XXXXX 

05373 XXXXX 

 

05374 XXXXX 

 

 

05375 XXXXX 

 

 

 

05376 XXXXX 

 

05377 XXXXX 

 

05378 XXXXX 

05379 XXXXX 

اط  تامسنا -الر

اط   الر

اط  الر

دية -القنيطرة  -سيدي يح -سيدي الطي -م

 عالل التازي  -دار بلعامري  -داري ڭدار ال

ام اوة -موالي بوسل مشرع  -اللة ميمونة -عر

ي  عاء -وزان -بلقص ر - سوق األر  -الصنو

  بوزنيقة -تمارة -تامسنا

ديدة  -سيدي سليمان -سيدي قاسم -سال ا

اط ن  -تمارة -الر ات -عودةع  -تيفلت -ال

سات م ز -ا  براشوة -البحراوي  -تيّداس -معاز

ي -أوملاس-   الرما

ات -تمارة  -سيدي يح زع -بوزنيقة -ال

اط -تامسنا   الر

اط ات -سال -الر ن عودة -ال  -تمارة -ع

  بوزنيقة

ديدة ورت -سال -بوقنادل -سال ا  حد 

عاء -وزان ة -سوق األر ي  -الدال  -بلقص

شات ن ة -ا  جرف امل
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05357 XXXXX 

 

 

 

05358 XXXXX 

 

05359 XXXXX 

ل  -صفرو  اليل -امل ّسة -ال ن ش -ت  -ڭاع

عقوب  -مطماطة -رسيفڭ-تازة -موالي 

لة سور  -تا نديت -م  أزرو -ت

ر السوق  -اورتزاغ -فاس شة -طا ن عا  -ع

ي صا نجداد -لميمة -الر  -أوفوس -ت

ـرف ب -ا ت -ألنيف -بوذن ب  -تالسي

  وجدة -بوعنان -تجيت

نجداد -إفران-لميمة ايت  -ألنيف -رامةڭ-ت

 أزرو -إفران -سيدي عّدي -مالعب

 -رأس املاء -ب طم طم -ب وليد -فاس

 عزابة -صفرو 

05360 XXXXX 

05362 XXXXX 

05363 XXXXX 

 

 

05364 XXXXX 

 

 

05365 XXXXX 

05366 XXXXX 

 

 

 

 

05367 XXXXX 

05368 XXXXX 

  السعيدية

ان حية -سيدي سليمان -لعثامنة -بر  شو

 -أزغنغان -ب نصار -فرخانة -الناظور 

ة -سلوان -لوطا ثالثاء  -ميضار -العروي -قر

وش ن-طيڭا-الدر ن -ادير   ب شيكر -تزغ

ت -بن الطّيب ن -تفرس  -كرونا-تزطوط

ي -اسيطا -بودينار  ثالثاء -دار الكبدا

  أزالف

ْ  -واد ناشف  السامل -بالل حا

ان-وجدة  ن ر  -بر  -أحف -السعيدية -ادة ع

ليم ب  -مّداغ -رأس املاء -تافوغالت -أ

ر -لبصارة -درار ن ب مط  -تندرارة -ع

رت -دبدو -العيون   -ب نصار -الناظور  -تاور

 زايو -سلوان

رت -وجدة-بوعرفة   تاور

 فكيك- جرادة

 05393 XXXXX 

05394 XXXXX 

05395 XXXXX 

05396 XXXXX 

05397 XXXXX 

05398 XXXXX 

05399 XXXXX 

 طنجة

   طنجة

ش  العرا

  تطوان

 تطوان

سيمة   تطوان-ا

سيمة ش-ا   العرا

ديد   .2.2 يل ا  ميدي تيليكوم/ شبكة ا

0530XXXXXX  اط القنيطرة  –الر   0520XXXXXX الدار البيضاء 

0531XXXXXX 
ش  –تطوان  –طنجة  سيمة  –العرا -ا

 شفشاون 

 
0521XXXXXX 

مدية  –سطات  –الدار البيضاء  برشيد  –ا

ديدة  – بكة-ب مالل  –ا خر  

0532XXXXXX 
-الناظور  –تازة  –مكناس  –وجدة  –فاس 

 الرشيدية

 
0525XXXXXX 

رة  –الداخلة  – ادير أ-مراكش   –الصو

   آسفي-ورزازات  –العيون 

ديد .2.3 يل ا ت / شبكة ا ور   وانا كور

05380 XXXXX اط  الدار البيضاء XXXXX 05290  الر

05381 XXXXX اط  الدار البيضاء XXXXX 05291  الر

 05292 XXXXX الدار البيضاء 

05388 XXXXX ا ا XXXXX 05298  طنجة وضواح  مراكش وضواح

05389 XXXXX  ما  –فاس مكناس وضواح   05299 XXXXX ا ادير أ وضواح  
        X *  9إ  0: رقم يتغ من  
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اتف الثابت  .3 ات ال صصة لشب افية ا غر يلاألرقام غ ا ات ا ديد وشب  :ا

  

:  ون ت غرافية ع النحو التا   .Z  =8حيث  0ZABPQMCDUاألرقام غ ا

غرافية األرقامتتوزع  دي  غ ا اتالاملمنوحة ملتع ي: الوطنية شب  اآل

دمة  ا
 األرقام املمنوحة

0ZABPQMCDU* 
د  املتع

نت ول اإلن  08080XXXXX (Centrex IP)  خدمة الصوت ع بروتو

 اتصاالت املغرب

نت ول اإلن  08083XXXXX خدمة الصوت ع بروتو

نت ول اإلن  08084XXXXX خدمة الصوت ع بروتو

نت ول اإلن  08085XXXXX خدمة الصوت ع بروتو

نت ول اإلن  08086XXXXX خدمة الصوت ع بروتو

اتف العمومي املستعمل للبطاقة ع تقنية   VSAT 089293XXXXال

نت ول اإلن  ميدي تيليكوم 08082XXXXX خدمة الصوت ع بروتو

نت ول اإلن ت 08081XXXXX خدمة الصوت ع بروتو ور انا كور  و
     X *  9إ  0: رقم يتغ من 

  أخرى:أرقام  .4
 

ات .4.1 صصة لشب   :GlobalStarمن نوع  GMPCS األرقام ا

  

ون  د األرقام املمنوحة  مجموعات ت ي: Al Hourria Telecomللمتع   اآل

 

08920XXXXX 

08921XXXXX 

08922XXXXX 
     X *  9إ  0: رقم يتغ من 

 

دي  .4.2 اتالاألرقام املمنوحة ملتع   :VSAT املستعملة لألقمار الصناعية من نوع شب

 

د  املتع
 األرقام املمنوحة

0ZABPQMCDU* 

CIMECOM 059240XXXX 

SPACECOM 059241XXXX 

GULFSAT MAGHREB 059242XXXX 

ITISSALAT AL-MAGHRIB 059293XXXX 

     X *  9إ  0: رقم يتغ من 

 


