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 القطاعاإلنترنت يواصل دعم : االتصاالت 
 

لغت ب حيث، بمواصلة نمو قطاع اإلنترنت، خصوصا اإلنترنت المتنقل 2017تميز الفصل األول من سنة 
، %26 نسبة، بارتفاع سنوي يقدر بـ2017مع نهاية مارس مشترك ألف  300ومليون  18حظيرة اإلنترنت 

 .%54. كما بلغت نسبة النفاذ %7 نسبةوفصلي بـ

اإلنترنت  مشتركيبصفة خاصة، حيث بلغت حظيرة  ةشبكات المتنقلالويرجع الفضل في هذا النمو إلى 
قدر يمشترك خالل فصل واحد ونمو سنوي ألف  150ومشترك بزيادة مليون ألف  970ومليون  16المتنقل 

ت حظيرة اإلنترنت المتنقل من الجيل الرابع في . ومن جهتها، بلغ%7.3 بنسبةوفصلي  %27.5 بنسبة
 .2016مقارنة مع نهاية دجنبر  % 21بارتفاع يقدر بـ مشترك،  ألف 400يين ومال 3، 2017مارس  31

 .%8مسجلة نموا سنويا تجاوز  امنحى تصاعدي ADSL نوع منكما عرفت حظيرة اإلنترنت 

( حيث بلغ عدد مشتركي %0.66انخفاضا سنويا طفيفا )أما فيما يخص حظيرة الهاتف المتنقل، فقد سجلت 
، محققا بذلك نسبة نفاذ 2017نهاية مارس  مع مشتركألف  780ومليون  41 يفوق ما الهاتف المتنقل

 .%123تقدر بـ 

خالل الفصول األخيرة لحظيرة الهاتف المتنقل باألداء المحقق ويؤكد هذا الفصل، مواصلة النمو اإليجابي 
 يينمال 3. فقد بلغت هذه الحظيرة 1لعروض الجديدة لمتعهدي شبكات الهاتف المتنقلا يجةتن وذلكالالحق 

 .%10.5 نسبةمشترك، مسجلة نموا سنويا يقدر بـألف  100و

 %1.5 نسبةمشترك بانخفاض يقدر بـألف  680و مليون 38وبلغت حظيرة الهاتف المتنقل باألداء المسبق 
 .المسبقتعزيز حظائر األداء وذلك بسبب مواصلة  2016مقارنة مع مارس 

مواصلة بذلك  ،بتنقل محدودألف  258من جهتها، بلغت حظيرة الهاتف الثابت مليوني مشترك، منها 
 .2016مقارنة مع مارس  %5 نسبةومسجلة نسبة انخفاض سنوي تقدر ب 2010 ذمنالمسجل انخفاضها 

                                                           
 .درهما 99السيما العروض أقل من  1



 

إلى التراجع المستمر لحظيرة التنقل المحدود والتي لم يقابلها نمو لحظيرة الثابت هذا االنخفاض عزى وي
 (.2016مقارنة مع الفصل األول من  4السلكي )+

معدل الدقائق المستهلكة للهاتف المتنقل لكل مشترك في الشهر إلى ، وصل 2017خالل الفصل األول من 
، فيما استقر متوسط االستعمال الشهري ذلك سنة قبلدقيقة  112مقابل  2017دقائق مع نهاية مارس  110

 دقيقة خالل نفس الفترة. 121في  الثابت للهاتف الصادر

بانخفاض سنوي يقدر  وحدة مليار 1.56األول  خالل الفصل المتبادلة وبلغ حجم الرسائل النصية القصيرة
 . ويرجع ذلك إلى تغير عادات االستخدام عند المستهلكين.%34 نسبةبـ

بالنسبة  ،حيث استقر .2016شبه استقرار مقارنة مع مارس  ت، فقد سجل2للدقيقة ةائد المتوسطو أما الع
 0.96 ،درهم للدقيقة )دون احتساب الرسوم(، فيما بلغ، بالنسبة للهاتف الثابت 0.22للهاتف المتنقل، في 

 (.2016نهاية مارس  0.97مقابل )درهم للدقيقة 

درهما  25، 2017كذلك شبه استقرار حيث بلغ، نهاية مارس  3لإلنترنت الشهري الدخلوقد عرف متوسط 
درهما )دون احتساب الرسوم( سنة من قبل. أما العائد المتوسط لإلنترنت المتنقل، فقد عرف  24مقابل 

 .2017 مارس)دون احتساب الرسوم( مع نهاية لكل زبون درهما  19حيث بلغ  %12 نسبةـارتفاعا يقدر بـ

وأخيرا، تعززت المراصد التي تنشرها الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت بمرصد جديد يخص حمل األرقام. 
 .هذا المرصد بيانات حول حمل أرقام الهاتف الثابت والمتنقل بين المتعهدين الثالثة يقدمو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 للمكالمات الصوتية الصادرة على الرواج الصوتي الصادر )بالدقائق(. (الرسوم احتساب دون)هو حاصل قسمة رقم المعامالت  للدقيقة المتوسط العائد 2
دة المعنية على حظيرة مشتركي االنترنت وعلى الم (الرسوم احتساب دون)بقسمة رقم معامالت االنترنت  لإلنترنت الشهرية الفاتورة متوسطيحتسب  3

 .بالشهر


