
 

 

 فيـالغ صحــب
 3102 فبراير 11

  1102 مؤشرات :بالمغربسوق االتصاالت 

 

، مسجلة بذلك تطورات فصلية 1021 يا سنةوعرفت مجموع مؤشرات سوق االتصاالت بالمغرب نموا ق
 .مضطردة ومهمة طوال هذه السنة

 تطور األسعار 

فبالنسبة . 1021برسم سنة نازلي الت قياسا على العائد المتوسط للدقيقة أكدت أسعار االتصاالت منحاهاف

حيث انتقل . 12%تخفيضا سنويا مهما يقدر بنسبة  1سجل العائد المتوسط للدقيقة لخدمات الهاتف المتنقل

  .للدقيقة (دون احتساب الرسوم) درهم 33،0للدقيقة إلى ( دون احتساب الرسوم)درهم   23،0السعر من 

 91،0، منتقال بذلك من %21انخفاضا بنسبة  للهاتف الثابتفي حين سجل العائد المتوسط للدقيقة بالنسبة 

للدقيقة مع نهاية ( دون احتساب الرسوم)درهم  29،0إلى  2011للدقيقة سنة ( دون احتساب الرسوم)درهم 

1021.  

شبكة بلكل زبون  الفاتورة الشهرية خدمة االنترنت انخفاضا سنويا، إذ عرف متوسطأسعار كما عرفت 

مقابل  1021عند نهاية دجنبر ( دون احتساب الرسوم)درهما  11، أي 12%انخفاضا يقدر ب  2االنترنت

 .قبل منسنة ( دون احتساب الرسوم)درهما  33

مبلغ متوسط  تراجعفقد عرفت بدورها انخفاضا سنويا، إذ  3Gاالنترنت من الجيل الثالث  اتخدمأسعار أما 

 32مقابل  1021عند نهاية دجنبر ( دون احتساب الرسوم)درهما  12الفاتورة الشهرية لكل زبون إلى 

 ADSLنترنت لإلبالنسبة و. 12%أي ما يمثل انخفاضا يقدر ب. قبل منسنة ( دون احتساب الرسوم)درهما 

إلى  1022سنة  (دون احتساب الرسوم)درهما  221من مبلغ متوسط الفاتورة الشهرية لكل زبون انتقل  فقد

 .1% ـأي بانخفاض يقدر ب 1021 سنة( دون احتساب الرسوم)درهما  222

 تطور االستعماالت 

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

 .على الرواج الصادر بالدقيقة (الرسوم
على معدل ( رسومدون احتساب ال)نترنت يتم الحصول على  متوسط الفاتورة الشهرية لكل زبون من خالل قسمة رقم معامالت اإل -2

 (.أشهر 12)نترنت وعلى الفترة المعنية بالشهر حظيرة مشتركي اإل



فمع نهاية شهر دجنبر . نموا مضطردا المتنقل فاالستعمال المتوسط الصادر بالنسبة لمشتركي الهاتيسجل 

أي بنمو  1022دقيقة نهاية سنة  32مقابل ، دقيقة شهرية لكل زبون 23االستعمال  متوسط بلغ ،1021

في حجم الرواج الصادر بالنسبة للهاتف المتنقل  مهم ويرافق هذا النمو تطور .خالل سنة 31%يقدر ب 

مما يؤكد ارتفاع مستوى االستهالك بفعل . خالل هذه السنة 14،39% قدر بيالذي سجل نسبة ارتفاع 
 .المكالمات أسعار انخفاض

 لخال 20% انخفاضا يقدر بنسبة للهاتف الثابت ةبالنسبسجل متوسط االستعمال الصادر لكل زبون و هذا

 .دقيقة 222إلى  1022ي الشهر سنة دقيقة ف 213، حيث انتقل من 1021 سنة

سنة  Mbps 124 400من حيث انتقل  مهمانترنت الدولي فقد شهد نموا أما بالنسبة للشريط العابر لإل

 .خالل سنة %113,83 ـبذلك نموا يقدر ب مسجال 1021 سنة  Mbps  000111 إلى 1022

 تطور عدد المشتركين 

مليون مشترك متم سنة  3،31مقابل  1021مليون مشترك مع نهاية سنة  39 المتنقل الهاتفحظيرة بلغت 

 مقابل %119,97وارتفع بذلك معدل النفاذ إلى 1%74,مسجلة بذلك نموا سنويا يقدر ب ،1022

 .1022المسجلة عند نهاية سنة 113,57%

بين االشتراك باألداء الالحق واالشتراك باألداء المسبق،  الهاتف المتنقل خالل تصنيف زبائن حظيرةمن و

مليون مشترك،  86،2يتبن أن االشتراك باألداء الالحق يعرف نموا مهما حيث وصل عدد زبائنه إلى 

 .المسبق باألداء مشتركيننمو حظيرة الثالث مرات معدل أي ما يعادل  %19,67مسجال بذلك نموا ب

حيث وصل عدد   1021مع نهاية سنة  %8,05 فقد سجلت انخفاضا يقدر ب الهاتف الثابتأما حظيرة 

بلغت  كوبذل. مليون مشترك في الهاتف الثابت بتنقل محدود 42،2مليون مشترك منهم  12،3المشتركين 

 .1021نهاية  04،20%نسبة نفاذ الهاتف الثابت 

 حيث بلغ عدد المشتركين. %24,35ـ يقدر بسنويا ، نموا 1021بدورها سنة  االنترنت كما سجلت حظيرة

ويرجع الفضل في هذا النمو إلى التطور الذي . %12,17ل نفاذ يصل إلى دماليين مشترك بمع 4 حوالي

لالنترنت  اإلجماليةمن الحظيرة  %82,73 تستحوذ علىالتي أصبحت و 3Gتعرفه حظيرة الجيل الثالث 

بلغت حصتها و %15,6 ـنموا يقدر بADSL بينما سجلت حظيرة الـ . مليون 27،3بعدد مشتركين يناهز 

 .%17,23اإلجمالية في حظيرة اإلنترنت 

 

 

 

 

 


