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 5102 فبراير 90
ماليين مشترك في  20 حوالي:  4102 من سنة رابعالفصل ال خاللاالتصاالت  تطور أسواق

  %00 نسبة نفاذ تبلغو  بالمغرب خدمة االنترنت
 

 يوعدد مشترك االستعمال ، وارتفاعباستمرار انخفاض أسعار خدمات االتصاالت 1024سنة  تتميز 
 .خدمتي الهاتف المتنقل واالنترنت

 

، سجلت أسعار خدمات الهاتف المتنقل انخفاضا سنويا مهما 1العائد المتوسط للدقيقةقياسا على ف
مع نهاية سنة  )دون احتساب الرسوم( للدقيقة درهم 1..0العائد المتوسط حيث بلغ ، %11يقدر بنسبة 

 .201.سنة  الرسوم( في متم)دون احتساب للدقيقة  درهم 0.42مقابل ، 1024
 

الفاتورة الشهرية لكل  2حيث سجل متوسط نترنت تراجعا،وفي نفس االتجاه، سجلت أسعار خدمة اإل
درهما )دون احتساب  3.هذه الفاتورة من  انخفض متوسط حيث ،%3.نسبة انخفاض تقدر بـ  زبون

درهما )دون احتساب الرسوم( عند نهاية سنة  .1الرسوم( في نفس الفترة من السنة الماضية إلى 
 ADSLواإلنترنت بالصبيب العالي  3Gنترنت من الجيل الثالث . وهكذا سجلت أسعار خدمات اإل1024

مع  3G بلغ متوسط الفاتورة الشهرية لإلنترنت حين في. %5و %24 انخفاضا يقدر على التوالي بـ
درهما )دون احتساب  .3 درهما )دون احتساب الرسوم( لكل زبون مقابل 21، مبلغ 1024نهاية سنة 

 .ADSLالرسوم( لكل زبون بالنسبة لإلنترنت 
 

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

 الرسوم( على الرواج الصادر بالدقيقة.

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

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



خالل سنة، منتقال ، %.2بـ  تقدر رتفاعاما سجل العائد المتوسط للدقيقة بالنسبة للهاتف الثابت نسبة في
)دون للدقيقة درهم  1..0إلى  .102)دون احتساب الرسوم( في نهاية للدقيقة درهم  0.33بذلك من 

 .1024احتساب الرسوم( مع نهاية سنة
 

موه ن الهاتف المتنقل في الصادر لكل مشترك الشهري متوسط االستعمالواصل  ،ومن جانب آخر
مجموع الدقائق المستهلكة من قبل كل زبون الهاتف ، إذ بلغ 1024من سنة  رابعخالل الفصل ال

 ،%22 بلغت سنوي بذلك نسبة ارتفاع مسجال 1024 دجنبر دقيقة في المعدل مع نهاية 31المتنقل 

إذ  %10.4 مع ارتفاع حجم الرواج السنوي الصادر من مكالمات الهاتف المتنقل بنسبةوذلك موازاة 
 .دقيقةمليار  41.13بلغ 

مليار رسالة مسجلة نمو  ..23المتبادلة خالل سنة فناهز  (SMS)أما حجم الرسائل النصية القصيرة 
 .%4.1.بـ 

 

تقدر  نخفاضا مشترك نسبةسجل متوسط االستعمال الشهري الصادر لكل للهاتف الثابت، وبالنسبة 
لنفس  لمكالمات الصادرةا نخفض حجماكما  .دقيقة 212إلى  215حيث انتقلت من  ،خالل سنة %.ـ ب

 .دقيقة  اريمل 3،.لتبلغ بذلك  %23 بـ الخدمة
 

 .1024 خالل  4%ـفقد سجلت حظيرة الهاتف المتنقل نموا يقدر ب ،عدد المشتركينوبالنسبة لنمو 
 1024 دجنبرفي نهاية مشترك مليون  44.22 المتنقل بالمغرب بلغ عدد المشتركين في الهاتفوهكذا 

 . 133%بـ بذلك نسبة نفاذ محققا
 

ن يتباالشتراك باألداء الالحق واألداء المسبق، يومن خالل تصنيف زبائن حظيرة الهاتف المتنقل بين 
األداء ب المتنقل باالشتراك بلغ عدد زبائن الهاتفحيث . 1024كال االشتراكين حققا نموا خالل سنة أن 

 .%3ـ ب نمو تقدرنسبة  لكذب، محققا مليون مشترك 1..1 الالحق
 هذه عدد مشتركي إذ بلغ ،%...ـ يقدر بسنويا أما حظيرة المشتركين باألداء المسبق فحققت نموا 

 مليون مشترك. 3..42 الحظيرة
 

 120 440 مشترك، منهم مليون 1.43 أما حظيرة الهاتف الثابت فقد بلغ العدد االجمالي للمشتركين بها
 . 15%ـمشترك في الهاتف الثابت بتنقل محدود، مسجلة بذلك انخفاضا سنويا يقدر ب

 



 مسجال 1024 نهاية سنةمع مشترك  نيو مل .3.3حوالي حظيرة اإلنترنت  المشتركين فيبلغ عدد و 
فقد  3G))الثالث حظيرة االنترنت من الجيل أما . %1.3. ب قدري سنوينمو و  %0. نفاذ تبلغ نسبة
 .لإلنترنتمن الحظيرة االجمالية  %30وهو ما يمثل ، %11 نموا سنويا بقدر بـ تحقق

 بلغت سنوي بدورها نسبة نمو ADSLوفي نفس المنحى، حققت حظيرة اإلنترنت بالصبيب العالي 
2..3%. 

   

 GB/s 450إلى  02.2نهاية سنة  ،GB/s 421 للشريط الدولي العابر لألنترنت فقد انتقل من بالنسبة
 .9%.1 تساوي سنوي ، محققا بذلك نسبة نمو1024سنة مع نهاية 


