
 
 

 
 صـــحفي بالغ

 2018فبرایر  14
 

 اإلنترنت ارتفاع اشتراكات الخدمات المتنقلة و
 

 
فقد بلغت حظیرة اإلنترنت (الثابت  .في الشبكات المتنقلةخاصة  2017في سنة  انموھ اتاالشتراك تواصل

. %63.67ونسبة نفاذ  %30.1ـ ملیون مشترك بنمو سنوي یقدر ب 22.2، 2017والمتنقل) مع نھایة سنة 
 %31.69ـ ملیون مشترك بنمو سنوي یقدر ب 20.83وبخصوص اإلنترنت المتنقل، بلغ عدد المشتركین 

 ).مالیین اشتراك 5(ما یقرب من 
 2.8، مقابل 2017ملیون زبون في نھایة دجنبر  6.8الجیل الرابع أكثر من من وبلغ اإلنترنت المتنقل 
 %.143بـ  ، بنمو سنوي یقدر2016ملیون زبون في نھایة 

ملیون  1.23مقابل  2017ملیون في سنة  ADSL 1.32 بالـ اإلنترنت اتبلغ عدد اشتراك، ومن جھتھ
 .2016في سنة 

بنسبة  2017سنة  مع نھایةمشترك  43.92، فقد بلغ عدد المشتركین 1أما بالنسبة لحظیرة الھاتف المتنقل
الحظیرة حسب طریقة األداء نموا سنویا . ویبین توزیع ھذه %5.8ـ ارتفاع سنوي یقدر بو %126نفاذ 

ملیون مشترك، فیما بلغ عدد  3.29بلغت  حیث %10.38 لحظیرة الھاتف المتنقل باألداء الالحق یقدر بـ
 في السنة. %5.43بنمو یقدر بـ  2017سنة  في 40.62مشتركي األداء المسبق 

ملیون  2.05شبھ استقرار حیث بلغت  أما حظیرة الھاتف الثابت (بما في ذلك التنقل المحدود) فقد عرفت
 .2017في نھایة سنة  %5.87 مشترك، مسجلة بنسبة نفاذ تقدر ب

في السنة  10657مشترك مقابل  FTTH( 36347البصریة ( فاأللیا حظیرة، بلغت سنةال وخالل نفس
 السابقة.

راجعا تالمتنقل بنسبة  متوسط االستعمال الشھري الصادر للھاتفعرف أما فیما یخص االستعماالت، فقد 
 في الشھر لكل مشتركائق دق 108المتنقل  للھاتفمتوسط الدقائق المستھلكة حیث بلغ ، 2017خالل 
ویعزى ھذا االنخفاض إلى انخفاض الرواج الصادر وارتفاع حظیرة  .2016دقیقة خالل  113مقابل 

، 2017لشبكات المتنقلة، خالل الصادر على ا . وبلغ مجموع الرواج2017مشتركي الھاتف المتنقل خالل 
 .2016رنة مع مقا %4.2ملیار دقیقة مسجال انخفاضا یقدر بـ  55.2

ضا یقدر انخفا متوسط االستعمال الشھري الصادرشبكات الھاتف الثابت والجیل الجدید، عرف وبخصوص 
. حیث بلغ الرواج الصادر 2017و 2016بین  في الشھر لكل مشتركدقائق  110إلى  122من  %10بـ 

 .2017ملیار دقیقة خالل  2.8على ھذه الشبكات 

                                                           
 M2Mدون احتساب  1



 
قصیرة المرسلة منحاه االنخفاضي المالحظ منذ عدة سنوات مسجال ومن جھة أخرى واصل عدد الرسائل ال

 ملیار وحدة. 6.3، حیث بلغ %22.1انخفاضا سنویا یقدر بـ 
لمكالمات الھاتف المتنقل في  2فقد استقر العائد المتوسط للدقیقةفیما یخص أسعار المكالمات المتنقلة،  أما

بالمقارنة مع سنة من قبل. وانتقل ھذا  2017مع نھایة  درھم للدقیقة (دون احتساب الرسوم) 0.23حدود 
(دون احتساب  للدقیقة ادرھم 1.05إلى  0.94العائد بالنسبة لشبكات الھاتف الثابت والجیل الجدید من 

درھما في الشھر لكل  25المتنقل  3بالنسبة لإلنترنت العائد المتوسط. كما بلغ 2017عند نھایة  الرسوم)
 .2016مسجال استقرارا مقارنة مع  2017مشترك مع نھایة 

بفضل  2017على صعید آخر، عرفت تغطیة شبكات الجیلین الثالث والرابع تحسنا ملحوظا خالل و
نشاء محطات أرضیة جدیدة وتكثیف شبكات األجیال الثاني االستثمارات المنجزة من طرف المتعھدین إل

 .والثالث والرابع لتحسین جودة الخدمات المقدمة وصبیب التحمیل
 .2016مقارنة مع  %5.5اسما بارتفاع یقدر بـ  ma "67082.أخیرا، بلغت حظیرة أسماء المجال "و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
. بالدقائق)الرواج الصوتي الصادر (للمكالمات الصوتیة الصادرة على  )الرسوم احتساب دون(هو حاصل قسمة رقم المعامالت  للدقیقة المتوسط العائد 2

 ارتفاعا في مستویات األسعار الظاهرة للعروض المعنیة.وال یعني ارتفاع هذا المؤشر بین فترتین 
دة المعنیة على حظیرة مشتركي االنترنت وعلى الم )الرسوم احتساب دون(بقسمة رقم معامالت االنترنت  لإلنترنت الشهریة الفاتورة متوسطیحتسب  3

 بالشهر.


