
 

 
 

 

 صـــحفي بالغ
 2017يوليو  27

 قطاع االتصاالت يواصل نموه بفضل الهاتف المتنقل
 

 بتوطيد حظائر الهاتف المتنقل ومواصلة نمو قطاع اإلنترنت. 2017 سنة تميز الفصل الثاني من

. %29مليون مشترك، بنمو سنوي يقدر بـ  19، 2017تجاوزت حظيرة اإلنترنت، عند نهاية يونيو فقد 
من  %55بلغت نسبة نفاذ اإلنترنت حيث تم تسجيل حوالي مليون مشترك جديد خالل الفصل الثاني. و

 .الساكنة المغربية

، حيث بلغت حظيرة اإلنترنت الهاتف المتنقلأساسا إلى شبكات قطاع االتصاالت مواصلة نمو عزى وت
خالل فصل  مشترك جديدألف  965) %5.7مليون مشترك، مسجلة نموا فصليا يقدر بـ  18المتنقل 

 (.جديد ألف مشترك 243ماليين  4) %31واحد( وسنويا يقدر بـ 

ماليين مشترك، بنمو يقدر  4، حوالي 2017يونيو  30أما حظيرة إنترنت الجيل الرابع، فقد بلغت، في 
 .2017مقارنة مع الفصل األول من  %37بـ 

خالل  %8و 2017مقارنة مع الفصل األول من  %1نموا بلغ  ADSL ـكما سجلت حظيرة اإلنترنت بال
 .سنة واحدة

، حيث بلغت حظيرة %1.48يقارب وسنوي  %0,64بـ ع فصلي بتسجيل ارتفاالهاتف المتنقل يتوطد و
 ألف مشترك. 50مليون و 42الهاتف المتنقل 

رة، الهاتف المتنقل بالدفع الالحق خالل الفصول األخي يرةالذي عرفته حظويؤكد الفصل الثاني كذلك التطور 
. وهو ما يدل على تغيير %11ألف مشترك، مسجلة نموا سنويا يقدر بـ  200ماليين  3والتي بلغت 

ار الالحق الجديدة بأسعدا  تدريجي في نمط االستهالك عند الزبون المغربي، الذي تدعمه أساسا عروض األ
 لتي أطلقها المتعهدون الثالثة للهاتف المتنقل.منخفضه ا

بارتفاع  األف 860ومليون  38أما فيما يخص حظيرة مشتركي الهاتف المتنقل باألدا  المسبق، فقد بلغت 
 .%0.77بـ وسنوي  %0,44يقدر بـ فصلي 

حظيرة هذه الألفا بتنقل محدود، حيث تواصل  254مليوني مشترك منهم حظيرة الهاتف الثابت  تجاوزتو
 .%3.7مسجلة انخفاضا سنويا قدره منحاها التنازلي 

أما فيما يخص االستهالك، فقد وصل معدل الدقائق المستهلكة للهاتف المتنقل لكل مشترك في الشهر إلى 
كما تراجع متوسط االستعمال الشهري  دقيقة سنة قبل ذلك. 112مقابل  2017دقائق مع نهاية يونيو  109

 .2017ويونيو  2016دقيقة بين يونيو  118إلى  124الثابت من  للهاتفالصادر 

 صادر والوارد.وتعزى هذه االنخفاضات الطفيفة باألساس إلى انخفاض في الرواج الدولي ال



 

، حيث استقر في 2016للهاتف المتنقل شبه استقرار مقارنة مع يونيو  1وسجل العائد المتوسط للدقيقة
 0.98إلى  0.95عائد الهاتف الثابت ارتفاعا من درهم للدقيقة )دون احتساب الرسوم(. فيما عرف  0.23

 درهم للدقيقة )دون احتساب الرسوم(.

 24درهما مقابل  25، 2017يونيو  30، فقد بلغ، في 2أما بالنسبة لمتوسط الدخل الشهري لإلنترنت
درهما )دون احتساب الرسوم( سنة من قبل. فيما عرف العائد المتوسط لإلنترنت المتنقل ارتفاعا يقدر 

، مؤكدا 2017يونيو درهما لكل زبون )دون احتساب الرسوم( مع نهاية  20حيث بلغ  %18نسبة ـبـ
 .2016الدينامية المسجلة منذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 للمكالمات الصوتية الصادرة على الرواج الصوتي الصادر )بالدقائق(. (الرسوم احتساب دون)هو حاصل قسمة رقم المعامالت  للدقيقة المتوسط العائد 1
دة المعنية على حظيرة مشتركي االنترنت وعلى الم (الرسوم احتساب دون)بقسمة رقم معامالت االنترنت  لإلنترنت الشهرية رةالفاتو  متوسطيحتسب  2

 بالشهر.


