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 الهاتف الثابت والمتنقل واالنترنت تحليل تطور سوق 

 .2008يونيو  30 إلى غاية

                                   **** 

 سوق الهاتف المتنقل 
الفصل  عند نهايةمشترآا  21 411 705 المتنقلحظيرة الهاتف  بلغ عدد المشترآين في

  . %3.86قدره  نموا فصليابذلك  مسجلة، 2008الثاني من سنة 

 عند نهاية إذ انتقلت  ،المتنقل نسبة نفاد الهاتف انعكس هذا النمو ايجابيا على وبالتالي

 .من نفس السنةشهر مارس  نهاية %66.85مقابل  ، %69.43 إلى 2008يونيو 

 :المتنقلحظيرة الهاتف 
 

 2008يونيو 2008مارس 2007 يونيو )باآلالف(المتنقلالهاتف 
 21412 20616 17638 مجمل الحظيرة 

 796 587 512    )1(الصافيالفصلي النمو 
 %3.86 %2.93 %2.69 نسبة النمو
 %69.43 .% 66.8 5 %57.82 نسبة النفاذ

 
نالحظ  ،المتنقلالهاتف  سوق من خال تحليل نمو حظيرة المتعهدين اللذين يتقاسمان

مجموع المشترآين في حظيرة الهاتف المتنقل للمتعهد  ن، أ2008من سنة ني الثاالفصل  خالل

نهاية مارس من نفس  عند 13697000مقابل  مشترآا، 14211000بلغ  اتصاالت المغرب

ي حين بلغت حظيرة الهاتف المتنقل  للمتعهد ميدي تيليكوم ف.  %3.75أي بنمو يقد ب  السنة،

، أي بنمو يقد ب عند نهاية مارس من نفس السنة   13697000مشترآا، مقابل  7201000

4.08% . 

لى ع يحوز المغربالمتعهد اتصاالت  أما بنسبة للتوزيع حسب حصص السوق،  فنجد

 .لميدي تيليكوم  %33.63من سق الهاتف المتنقل، مقابل   66.37%

فيما يتعلق بتوزيع الزبناء حسب نوعية االشتراك نالحظ عدم وجود أي تغيير على  و      

، فاالشتراك باألداء المسبق يبقى مهيمنا بنسبة مقارنة مع الفصل السابق  مستوى بنية السوق
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االشتراك باال داء  ت نسبةبلغفي حين   .2008 مارسعند نهاية  % 95.98مقابل  % 95.95

 . %4.05الالحق 

   بالنسبة لالشتراك %3.82 ابلغإذ  فصليا  معا نمواحظ أن نوعا االشتراك سجالونال
  .بالنسبة لالشتراك باألداء الالحق  % 4.76باألداء المسبق و 

  
 .النمو الفصلي الصافي بالنسبة الشتراك باألداء الالحق

 

 2008ويوني2008مارس2007يونيو  )بآالف(باالشتراك باألداء الالحق  
 868 828 750 ألداء الالحقا حظيرةمجمل  

 39 28 34 النمو الفصلي لصافي 
 %4.76 %3.50 %4.73 نسبة النمو
 %2.81 %2.69 %2,46 نسبة النفاذ

 
 

 .  النمو الفصلي الصافي بالنسبة الشتراك باألداء المسبق
 

 2008ويوني2008مارس2007يونيو )  بآالف( قاالشتراك باألداء المسب 
 20544 19788 16888 المسبق ألداء ا حظيرةمجمل  

 756  559 478 لصافيي النمو الفصل

 %3.82 .2%  90 %2,92 نسبة النمو

 %61.66 % 64.16 %  55,36 نسبة النفاذ
 

 الثابتسوق الهاتف  
 30إلى غاية  مشترآا 2761783 ،بلغ عدد المشترآين في حظيرة الهاتف الثابت

  1426493مشترآا عند نهاية شهر مارس من نفس السنة ، منهم  2710598مقابل   ، 2008ريونيو

 .مشترآا في الهاتف بتنقل محدود 

حظيرة الهاتف الثابت يتضح أن هذا السوق قد عرف تباطؤا ومن خال ل تحليل تطور 

عند نهاية يونيو  %1.89خالل الفصل الثاني من هذه السنة، حيث حقق معدل نمو يقدر ب 

 .في الفصل الذي قبله   %13.24 ، مقابل2008

 مقابل ،2008عند نهاية الفصل الثاني من سنة  %8.95 نسبة نفاد الهاتف الثابت بلغتو

 .من نفس السنة مارسنهاية شهر عند  8.79%
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ق الهاتف ومن س  %51.65لى عيحوز   واناالمتعهد  فنجد ،حصص السوقلنسبة الب و

 ميدي تيليكومللمتعهد  %0.23و المغرب للمتعهد اتصاالت  %48.12المتنقل، مقابل

 :حظيرة الهاتف الثابت
 
 

 2008ويوني 2008مارس2007يونيو  الهاتف الثابتسوق 
 2761783 2710598 1940896 مجمل الحظيرة 
 1426493 1369908 656784 التنقل المحدود

 51185 316831 329894 النمو الفصلي الصافي 
 %1,89 %13,24 %20.48 نسبة النمو
 %8.95 % 8.79 % 6.36 نسبة النفاذ

 

 :عدد المشترآين المقيمين
 

 2008ويوني 2008مارس2007يونيو  الهاتف الثابتسوق 
 2232632 2188483 1476648 المقيمينحظيرة مجمل 
 44149 263667 322766 الصافي الفصلي النمو 

 %2.02 %13,70 %27.97 نسبة النمو
 

 :المهنيينعدد المشترآين 
  

 2008ويوني 2008مارس2007يونيو  الهاتف الثابتسوق 
 367338 362044 305071  حظيرةالمجمل 

 5294  52785 5687 الصافي الفصلي النمو 
 %1.46  %17.07 %1.9نسبة النمو

 
 

   :الهاتف العمومي سوق 
إذ بلغت  ،2008يونيو  30إلى غاية  رآودسوق الهاتف العمومي شبه وضعية عرف 

، %0.87يقدر ب بنمو يأ، 2008 مارس متم ،175887مقابل ، 177422اإلجمالية حظيرته 

 .السنةمقارنة مع شهر مارس من نفس 
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 2008يونيو 2008مارس 2007يونيو  العموميالهاتف سوق 
 177422 175887 175770 الهاتف العمومي حظيرةمجمل 

 1535 242 1462 الصافي الفصلي النمو 
 %0.87 %0.14 %0.84 نسبة النمو

  

 :سوق االنترنت 
 

مقابل  ،2008يونيو  30 إلى غاية ،مشترآا  653591 بلغت الحظيرة اإلجمالية لالنترنت       

 % 12.33 يقدر بمحققة بذلك نموا إجماليا  ،سنةالفصل األول من نفس ال نهاية  عند 581866

 .2007نهاية يونيومقارنة مع  ،%37.05بنسبة و 2008من سنة  الفصل الثانيخالل 

 من حصة%76.65عل  اتصاالت المغربوعلى مستوى حصة السوق، يحوز المتعهد 

  . %4.22و ميدي تيليكوم ب %18.73ب  بواناالسوق، متبوعا 

 :حظيرة االنترنت
 

 2008يونيو 2008مارس 2007يونيو  االنترنت سوق
 653591 581866 476909 االنترنيت حظيرةمجمل 

 71725 55786 43510 النمو الصافي حسب الفصل
 %12.33 %10.60 %10.04 نسبة النمو

 
 

دون  بما فيه الولوج الصبيب المنخفض،ب بالنسبة لحظيرة المشترآين في االنترنت،
        .2008يونيو عند نهاية  5433  إلى 2007يونيو  في  6953انتقل العدد من فقد  اشتراك،

وذلك بنمو  ارتفاعا  عدد المشترآينالصبيب العالي فقد سجل ب أما بالنسبة لإلنترنت 
 .2007مند يونيو  % 9.81 يقدر ب 
 

مقارنة مع  رآودا تأما حظيرة الولوج لالنترنيت عبر الوصالت المؤجرة فقد عرف
 .2008مشترآا عند نهاية يونيو  1027الفصل السابق، إذ بلغت 

       
بالنسبة ، % 74.7 الولوج، فقد بلغت فيما يتعلق بتوزيع الزبناء حسب نوعية  و  

 .لالنترنيت من الجيل الثالث  % 24.3لالنترنيت بالصبيب العالي، مقابل 
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 :الصبيب العاليحظيرة االنترنت بالنمو الفصلي الصافي ل
 

 2008ويوني 2008مارس2007يونيو  نيت بالصبيب العالياالنتر
 488263 487829 444633 الحظيرةمجمل 

 434 11415 19920    الصافي الفصلي النمو
 %0.09 %2.40 %4.69 نسبة النمو

 
اتصاالت الصبيب العالي ، يحوز المتعهد وعلى مستوى حصة سوق االنترنيت ب

قي مقدمي بال  %0.36و %0.83ب  بواناالسوق، متبوعا  من حصة%98.81عل  المغرب
 .لالنترنيتخدمات الولوج 

  

 .تطور النمو الصافي لحظيرة اإلنترنيت من الجيل الثالث 
 

لالنترنيت مات جديدة ظهور خد 2007عرف سوق المواصالت ابتداء من شهر ابريل 
وتتميز هذه الخدمات بسهولة االستعمال آما تمكن من توصيل آامل . لجيل الثالثل تنتمي

 بالشبكة ةباالنترنيت داخل المناطق المغطا
 

، مسجال بذلك 2008مع نهاية يونيو  158869 الحظيرةقد وصل عدد المشترآين بهذه ف
 .سنة خالل %553.35قبله و مع الفصل الذي  مقارنة ،%82.03قدره نموا 

 
 


