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 وعلى الخصوصالمغرب، ب االتصاالت المؤشرات الرئيسة لسوقبنمو   3102من سنة  رابعتميز الفصل ال
 .والولوج الى الخدمات ، المؤشرات المرتبطة باألسعار واالستعمالمنها

، سجلت أسعار خدمات 1قياسا على العائد المتوسط للدقيقةإذ   ،يمستويات األسعار منحاها التخفيض لقد واصلتف

 للدقيقة درهم 40،1العائد المتوسط للدقيقة ، حيث بلغ %32الهاتف المتنقل انخفاضا سنويا مهما يقدر بنسبة 

سنة  في متم( احتساب الرسوم دون)للدقيقة  درهم 52،1مقابل ، 3102مع نهاية سنة  (دون احتساب الرسوم)

3201. 

منتقال بذلك من خالل سنة، ، %02بـ  تقدر انخفاضكما سجل العائد المتوسط للدقيقة بالنسبة للهاتف الثابت نسبة 

( دون احتساب الرسوم)للدقيقة درهم  67،1إلى  2012نهاية في ( دون احتساب الرسوم)للدقيقة درهم  97،1

 . 2013سنةمع نهاية 

 لكل زبون  الفاتورة الشهرية  2متوسطسجل حيث   ،تراجعا خدمة االنترنتسجلت أسعار  ،االتجاهوفي نفس 

 في( دون احتساب الرسوم)درهما   43من الفاتورة هذه   متوسطانخفض  حيث   ،%04 ـب رتقدنسبة انخفاض 

سجلت وهكذا . 3102نهاية سنة عند  (دون احتساب الرسوم)درهما  26إلى  الماضية السنة نفس الفترة من

ـ  انخفاضا يقدر على التوالي ب ADSLنترنت بالصبيب العالي واإل 3Gأسعار خدمات االنترنت من الجيل الثالث 

دون ) درهما 30 مبلغ ،3102سنة مع نهاية   3Gنترنتلإل بلغ متوسط الفاتورة الشهريةو.  %03 و 33%

 .ADSL إلنترنتلبالنسبة  لكل زبون (دون احتساب الرسوم) درهما 79 مقابللكل زبون  (احتساب الرسوم

 حسب المشترك متوسط االستعمال الشهري الصادر

من سنة  رابعخالل الفصل ال نموه مشترك الصادر لكل  الشهري متوسط االستعمالواصل  ،ومن جانب آخر

 دقيقة في المعدل مع نهاية  92مجموع الدقائق المستهلكة من قبل كل زبون الهاتف المتنقل ، إذ بلغ 3102

السنوي حجم الرواج  مع ارتفاعوذلك موازاة  ،%00بلغت سنوي بذلك نسبة ارتفاع  مسجال  3102دجنبر

 .%2232, من مكالمات الهاتف المتنقل بنسبة الصادر

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

 .على الرواج الصادر بالدقيقة

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

 .على معدل  حظيرة مشتركي االنترنت وعلى الفترة المعنية بالشهر( الرسوم



خالل  %02ـ تقدر ب نمو نسبةمشترك الصادر لكل  الشهري متوسط االستعمالسجل للهاتف الثابت، وبالنسبة 

 بـ لنفس الخدمة لمكالمات الصادرةل السنوي نموالنسبة  ارتفعتكما  .دقيقة 125إلى  100حيث انتقلت من  ،سنة

49, 0 %. 

و  3103 دجنبربين 8%    73,ـ نموا يقدر ب حظيرة الهاتف المتنقل سجلت فقد ،لنمو عدد المشتركينوبالنسبة 

 دجنبر في نهايةمشترك  42.423.794المتنقل بالمغرب  المشتركين في الهاتف يبلغ عددوهكذا  .3102 دجنبر

 (.2013 شتنبرمع نهاية  (125,79%  130% تصل إلى بذلك نسبة نفاذ محققا 3102

كال ن أن ياألداء المسبق، يتب ومن خالل تصنيف زبائن حظيرة الهاتف المتنقل بين االشتراك باألداء الالحق و

 باالشتراكالمتنقل  زبائن الهاتفبلغ عدد حيث . 3102من سنة رابع نموا خالل الفصل ال االشتراكين حققا

أما حظيرة المشتركين باألداء  .  ,14%29ب رنمو تقدنسبة  لكذب، محققا مليون مشترك   ,022 الالحقباألداء 

 37،41 بهذه الحظيرة عدد المشتركين وبلغ  8,45 % ,ـيقدر بسنويا المسبق فحققت خالل نفس الفترة نموا 

 .3102 دجنبرمليون مشترك مع نهاية 

مع نهاية مشترك  ونملي  5,77بها إذ بلغ عدد المشتركين ،نترنت بدورها نموااإلمشتركي كما سجلت حظيرة 

بلغت  وهكذا. %45 ,79ـب قدري سنوينمو و58 ,17% نفاذ تبلغ نسبة مسجلة   3102من سنة  رابعالفصل ال

من الحظيرة االجمالية  85,53%وهو ما يمثل   مشترك ونملي  3G 4,93))الثالث حظيرة االنترنت من الجيل 

  .%68،51 سنويا بـ نموا 3G))الجيل الثالث حققت حظيرة كما ، لإلنترنت

  % 3,633 تبلغ  سنوي نسبة نموبدورها  ADSLإلنترنت بالصبيب العالي ا حظيرةوفي نفس المنحى، حققت 

 .لألنترنت حظيرة اإلجماليةمن ال %04 ,49نسبة ADSL ـ حظيرة العدد مشتركي  ويمثل

نهاية سنة Mbps 266.000 للشريط الدولي العابر لألنترنت فقد عرف نموا قويا حيث انتقل من  بالنسبة

  . ,54% 89تعادل  سنوي ، محققا بذلك نسبة نمو2013مع نهاية  Mbps 412.000إلى  1032

مليون  1,35منهم  ،مشترك  2.924.861 بها مشتركيناالجمالي للعدد ال بلغأما حظيرة الهاتف الثابت فقد  

نسبة  ك تكونبذلو .   %19،01 يقدر ب سنويا انخفاضا لة بذلكسجم ،مشترك في الهاتف الثابت بتنقل محدود

 .2013نهاية عند % 9 ،7بلغتقد نفاذ الهاتف الثابت 

 

 لتقنين المواصالت تنشر ألول مرة معطيات مرصد عناوين برتوكول األنترنتالوكالة الوطنية 

وستعمل الوكالة مستقبال على  .يتعلق األمر بمرصد يتولى تدبير ومنح عناوين بروتوكول األنترنت بالمغرب
 الرابعة من النسخةمما سيمكن من االطالع على استهالك عناوين ، نهاية كل ستة أشهر عندنشر معطياته 

 .على صعيد المغربخاصة على صعيد البلدان االفريقية (IPv4) بروتوكول االنترنت

عناوين للحصول على  (AFRINIC)يعتمد على السجل االقليمي لعناوين األنترنتوتجدر االشارة أن المغرب 
 .الثالثةمن خالل سجالت محلية تهم بصفة رئيسية متعهدي االتصاالت وذلك  برتوكول األنترنت الخاصة به

مليون   9،2أكثر من  ، 3102الى غاية شهر دجنبر  وفي هذا الصدد منح السجل االقليمي لعناوين األنترنت

 .للمغرب  IPv4 عنوان

 


