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الوكالة الوطنية لتقنين ، تعلن 2015بمناسبة نشر بيانات أسواق االتصاالت بالمغرب للفصل الثاني من سنة 

هذا التطبيق يوفر  ."Morocco ICT Dataعلى الهاتف الذكي " هاتطبيقهن إطالق المواصالت 
لصناع القرار والمهنيين وعموم المشتركين عدة مؤشرات حول قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في 

 .Google Playو App Storeتحميل هذا التطبيق عبر الهاتف الذكي بـ ويمكن  المغرب.

، بالعربية والفرنسية صولحالمن ، iOSو Android نظاميهذا التطبيق المحمول، المستغل على يمكن 
لى مؤشرات الهاتف المتنقل، والثابت، واإلنترنت، والهاتف العمومي، وأسماء النطاقات واإلنجليزية، ع

ومعدالت النفاذ، تتبع تطور حظائر المشتركين، يمكن من (. وبالتالي فإنه IPوعناوين برتوكول االنترنت )
وحصص السوق، وحجم الرواج، واإليرادات واالستعماالت، فضال عن البنية التحتية لالتصاالت في 

 المغرب.

وبهذا سيكون من الممكن، من اآلن فصاعدا، الحصول على إحصائيات القطاع على موقع اإلنترنت وكذلك 
 الهاتف الذكي عن طريق هذا التطبيق.

سوق  هامة على مستوى اتتطور 2015سنة من  ثانيالفصل ال شهدأما فيما يخص بيانات القطاع فقد 
مع نهاية  أسعار مكالمات الهاتف المتنقلسجلت  ،1العائد المتوسط للدقيقةقياسا على ف .االتصاالت بالمغرب

)دون  للدقيقة درهم 0.3العائد المتوسط للدقيقة ، حيث بلغ %12سنويا يقدر بنسبة انخفاضا ، 2015يونيو 

 يونيومع نهاية )دون احتساب الرسوم( للدقيقة  درهم 0.34مقابل ، 2015 يونيو الى غاية احتساب الرسوم(

2014. 

، حيث انخفض متوسط %21نسبة بتراجعا،  2االنترنت متوسط الفاتورة الشهرية لكل زبونسجل في حين 

في نفس الفترة من درهم  29مقابل ، 2015 يونيوعند درهما )دون احتساب الرسوم(  23 الىهذه الفاتورة 

إذ  %25انخفاضا يقدر بـ بدورها  3Gسجلت أسعار خدمة االنترنت من الجيل الثالث  اكمالسنة الماضية. 

)دون لكل زبون درهما  15، مبلغ 2015 يونيومع نهاية  3Gمتوسط الفاتورة الشهرية لإلنترنت  بلغ

                                                            
يتم الحصول عل العائد المتوسط لدقيقة من المكالمات من خالل قسمة رقم معامالت المكالمات الصوتية الصادرة )دون احتساب الرسوم( على  -1

 الرواج الصادر بالدقيقة.

من خالل قسمة رقم معامالت االنترنت )دون احتساب الرسوم( على معدل  بشبكة االنترنت يتم الحصول على متوسط الفاتورة الشهرية لكل زبون -2

 حظيرة مشتركي االنترنت وعلى الفترة المعنية بالشهر.
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لتبلغ  %7ارتفاعا يقدر بـ  ADSLاحتساب الرسوم(. في حين سجلت أسعار خدمة اإلنترنت بالصبيب العالي 

 .2015 يونيومع نهاية )دون احتساب الرسوم( لكل زبون درهما  97

، خالل سنة، منتقال بذلك من %13بـ  تقدر رتفاعاسجل العائد المتوسط للدقيقة نسبة بالنسبة للهاتف الثابت، 

)دون احتساب للدقيقة درهم  0.85إلى  2014يونيو  )دون احتساب الرسوم( في نهايةللدقيقة درهم  0.75

 .2015 يونيوالرسوم( مع نهاية 

نموه خالل  الهاتف المتنقلفي  الصادر لكل مشترك الشهري متوسط االستعمالواصل  ،ومن جانب آخر

 في الشهر مجموع الدقائق المستهلكة من قبل كل زبون الهاتف المتنقل، إذ بلغ 2015من سنة  ثانيالفصل ال

مع موازاة بالوذلك  .%6 بلغت ةسنوي بذلك نسبة ارتفاع مسجال 2015 يونيو دقيقة في المعدل مع نهاية 94

مليار  12.54حيث بلغ ، %5.77 ارتفاع حجم الرواج السنوي الصادر من مكالمات الهاتف المتنقل بنسبة

( المتبادلة خالل SMSأما حجم الرسائل النصية القصيرة ) .2015خالل الفصل الثاني من سنة دقيقة 

 .%6.9 سنوية بـ نخفاضمليار رسالة مسجلة نسبة ا 4.49 فبلغ، 2015من  ثانيالفصل ال

خالل  %6ـ ب يقدر رتفاعاامشترك سجل متوسط االستعمال الشهري الصادر لكل للهاتف الثابت، وبالنسبة 

لنفس  لمكالمات الصادرةل السنوي نموالنسبة  نخفضتاما في .دقيقة 129إلى  122حيث انتقل من  ،سنة

 .دقيقة ونملي 926لتبلغ بذلك  %10 .4 ـــــب الخدمة

 يونيوبين  %0.66 ـيقدر ب اطفيف تراجعافقد سجلت حظيرة الهاتف المتنقل  ،لنمو عدد المشتركينوبالنسبة 

نهاية  معمشترك  43.01المتنقل بالمغرب  يبلغ عدد المشتركين في الهاتفوهكذا  .2015 يونيوو 2014

 .3 %127تصل إلى بذلك نسبة نفاذ محققا 2015يونيو 

 ن أنيومن خالل تصنيف زبائن حظيرة الهاتف المتنقل بين االشتراك باألداء الالحق واألداء المسبق، يتب

ب  رنسبة نمو تقدحققا ممليون مشترك  2.42بلغ قد باألداء الالحق االشتراك بعدد زبائن الهاتف المتنقل 

 سجالممليون مشترك  40،59باألداء المسبق حظيرة الهاتف المتنقل في المشتركين  وبلغ عدد .،5،65%

 .2014يونيو مقارنة مع نهاية  %1بـ   طفيفاسنويا  تراجعا

 ـب  %12.42ـ يقدر ب سنويانخفاضا ا العدد االجمالي للمشتركينسجل حظيرة الهاتف الثابت فقد بالنسبة لأما 

نخفاض سنوي بنسبة ا)بمشترك في الهاتف الثابت بتنقل محدود،  610.727مشترك، منهم مليون  2.33

40.9%   ) 

 بلغ عدد المشتركينإذ . %44.35 بـ يقدر سنويا نمواحظيرة السجلت  ، فقدنترنتاإلمشتركي فيما يخص 

 %33.26 نفاذ تبلغنسبة مسجلة  2015من سنة  ثانيمع نهاية الفصل الن مشترك وملي 11.25أزيد من 

نموا سنويا  ،مليون مشترك 10عتبة تخطت التي 3G)حققت حظيرة االنترنت من الجيل الثالث ) وهكذا

 نسبة نموبدورها  ADSLحظيرة اإلنترنت بالصبيب العالي وفي نفس المنحى، حققت  .%48.23بـ يقدر

 .%15.55 تبلغ سنوي
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