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 2102الوكالة تنشر معطيات القطاع في الفصل الثاني من سنة 

 2102يوليو  10 -الرباط 

 
على  افقياس .2102سنة من  ثانيالفصل ال خالل تخفيضيال ااالتصاالت منحاهخدمات أسعار  واصلت

للدقيقة درهم  87،1من مكالمات الهاتف المتنقل الدقيقة من انتقل سعر  ،(ARPM)المتوسط للدقيقة العائد 

مع نهاية  ،(دون احتساب الرسوم)قيقة للد درهم 62،1إلى  2100 يونيهمتم  عند (دون احتساب الرسوم)

الشهري االستعمال متوسط سجل كما  .%20ضا يقدر بنسبة اخفبذلك ان سجالم ،2102نفس الشهر من سنة 

خالل نفس  %06المتنقل نموا يقدر ب  فبالنسبة لمشتركي الهاتحسب الزبون  ةالصادر من المكالمات

 .دقيقة لكل زبون 68الستعمال الشهري لمتوسط البلغ الفترة، حيث 

الذي باألداء المسبق استمرارية هيمنة االشتراك  نالحظ الزبناء حسب نوعية االشتراك، صنيفأما بنسبة لت

الشتراك ل بالنسبة % 63،4نسبة  المشتركين في الهاتف المتنقل مقابل حظيرةمن  % 53،35نسبة يمثل 
 .باألداء الالحق

، منتقال بذلك من %00سجل انخفاضا بنسبة  فقدتوسط للدقيقة بالنسبة للهاتف الثابت لعائد الموبالنسبة ل

دون )للدقيقة درهم  74،1إلى  2100 عند نهاية يونيه( دون احتساب الرسوم) للدقيقةدرهم  34،1

  .2102يونيه مع نهاية ( احتساب الرسوم

شبكة بسط الفاتورة الشهرية لكل زبون ، إذ عرف متوكذلكنترنت انخفاضا اإل اتخدمأسعار كما عرفت 

دون )درهما  83 حيث انتقل المتوسط الشهري لهذه الفاتورة من، %27 نسبةاالنترنت انخفاضا يقدر ب

سنة  خالل نفس الفترة من( دون احتساب الرسوم)درهما  34 إلى 2100 يونيه عند نهاية( احتساب الرسوم

2102. 

 ،%50 بـانخفاضا يقدر بدورها ( 3G)نترنت من الجيل الثالث اإل اتخدمأسعار عرفت وفي نفس السياق، 

 2100 يونيه عند نهاية( دون احتساب الرسوم)درهما  34 حيث انتقل المتوسط الشهري لهذه الفاتورة من

  .2102سنة  خالل نفس الفترة من( دون احتساب الرسوم)درهما  58 إلى



دون )درهما  052 فقد انتقل المتوسط الشهري لهذه الفاتورة من ADSLبالصبيب العالي  لإلنترنتبالنسبة و

 خالل نفس الفترة من( دون احتساب الرسوم)درهما  023 إلى 2100 يونيه عند نهاية( احتساب الرسوم

 .%3 ته، مسجلة بذلك انخفاضا نسب2102سنة 

مستوى نموها بعد التراجع  حظيرة الهاتف المتنقلت فقد استعاد ،تطور عدد المشتركينمستوى  ىوعل

مليون مشترك  42،58ه الحظيرة ذ، حيث بلغ عدد المشتركين بهخالل الفترة السابقةالطفيف الذي سجلته 

بنسبة و  2102مقارنة مع الفصل االول من سنة % 28،5ـمسجلة بذلك نموا يقدرب، 2102 يونيه مع نهاية

نفاذ الهاتف المتنقل بدوره تقدما خالل  مستوىكما سجل  . 2100من سنة مقارنة مع نفس الفترة  %8ـب

عند  %33،002مقابلالثاني مع نهاية الفصل  %18،003 ته، إذ بلغت نسب2102الفصل الثاني من سنة 
   .نهاية الفصل االول من نفس السنة

فصليا انخفاضا بذلك  ةسجلم ،ن مشتركمليو 44،5 بهاعدد المشتركين  بلغأما حظيرة الهاتف الثابت فقد 

نهاية مع  %33،01بلغت نسبة نفاذ الهاتف الثابت  كوبذل، % 35،3بنسبة  وسنويا % 23،2 يقدر ب

 .2102الفصل الثاني من سنة 

 2102نموا فصليا خالل سنة بدورها مسجلة مشترك  ليونم 83،5حظيرة االنترنت  وبلغ عدد مشتركي

 لى غاية متم يونيها %36،00االنترنت فقد بلغت  نفاذأما نسبة . % 28،61 وسنويا بـ % 05،3 بـيقدر 

2102. 

من الحظيرة االجمالية  % 22،75نسبة  (3G)الجيل الثالث تكنولوجيا ويمثل عدد مشتركي االنترنت من 

 .%21،82و سنويا بنسبة  %46،01لإلنترنت بمستوى نمو يقدر فصليا بـ 

حوالي  Mbits 4على صبيب من  ،على االقل ،الذي يتوفرون ADSL مشتركي االنترنت بـويمثل عدد 

 .2102من عدد مشتركي االنترنت وذلك الى غاية متم يونيه  33%

 

 

 

 

 

 


