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 تنسبة تنفاذ %50تنترتن  وفي اإلمليون مشترك  17حوالي 

 

من  لثاالتصاالت للفصل الثاتنشر الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت التقارير الخاصة بقطاع 
عرفت حظيرة مشتركي اإلنترنت  .منذ بداية السنةتطورات مختلفة ، حيث عرفت المؤشرات 2016

مليون مشترك وهو ما حمل نسبة النفاذ  16.92حيث بلغت  %21.8تطورا إيجابيا يقدر بحوالي 
 من الساكنة المغربية. %50إلى 

 
 15.72بــ %22.7 بـ يقدر سنويا نموا)الجيلين الثالث والرابع(  المتنقل اإلنترنت حظيرة حققت
 سنوي نمو نسبة بدورها ADSL اإلنترنت بــالـ حظيرة حققت المنحى، نفس وفي. مشترك مليون
%. 2.49 بـ يقدر سنويا انخفاضا سجلت قدف ،المتنقل الهاتف حظيرةل بالنسبةأما  .%10 بلغت
شتنبر  نهاية مع مليون مشترك 43.34 بالمغرب المتنقل الهاتف في المشتركين عدد بلغ وهكذا

2016. 
 نمو نسبة ةمحقق مشترك مليون 2.90 الالحق األداء حظيرة بلغت وبالرغم من هذا االنخفاض،

 المسبق باألداء المتنقل الهاتف حظيرة في المشتركين عددفيما يخص  أما%. 9.59 ــب تقدر
 .2015 شتنبر رنة معمقا% 3.3 بـ سنويا تراجعا مسجال مشترك مليون 40.44

 مليون 2.12 ، حيث بلغت%7.6ــ بيقدر  سنويا انخفاضا الثابت الهاتف حظيرةكما عرفت 
 .مشترك

مع نهاية  اسم مجال 62331حيث بلغت  %8نموا يقدر ب  ma.عرفت حظيرة أسماء المجال و 
 .2016 شتنبر
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من سنة  لثالثانهاية الفصل  المتنقل الهاتف مكالمات أسعار سجلتففيما يخص االستعماالت، 

 0.23 للدقيقة للهاتف المتنقل المتوسط بلغ العائدحيث  %18بــ  يقدر سنويا انخفاضا، 2016
، 2016 شتنبر نهاية مع ،نترنتاإل زبون لكل الشهرية الفاتورة متوسطعرف كما  .للدقيقة درهم

فقد  الثابت، للهاتف بالنسبة ماأ .(الرسوم احتساب دون) الشهر في درهما 24ستقرارا في حدود ا
 2015 شتنبر 30 في( الرسوم احتساب دون) للدقيقة درهم 0.90 من للدقيقة المتوسط العائدانتقل 

 .2016شتنبر  نهاية مع (الرسوم احتساب دون) للدقيقة درهم 0.98 إلى
 

 في مشترك لكل الصادر الشهري االستعمال متوسط واصلفقد  ،أما فيما يخص رواج المكالمات
لكل  المستهلكة الدقائقمعدل  بلغ إذ ،2016 سنة من لثالثا الفصل خالل نموه المتنقل الهاتف

 .2015 شتنبر نهاية في دقيقة 98مقابل  2016شتنبر  نهاية الشهر مع في دقيقة 115مشترك 
 مع دقيقة مليار 43.58 المتنقل الهاتف مكالمات من الصادر السنوياإلجمالي  الرواج حجم بلغو 

 النصية الرسائل حجم أما. 2015خالل نفس الفترة من  مليار 38.42مقابل  2016شتنبر  نهاية
بالمقارنة  %52 ا يقدر بــانخفاض مسجال رسالة مليار 6.4 فبلغ ،هذه الفترة خالل المتبادلة القصيرة

 .2015مع نفس الفترة من 
 يقدر انخفاضا مشترك لكل الصادر الشهري االستعمال متوسط سجل الثابت، للهاتف وبالنسبة

 .2016 شتنبرو  2015شتنبر  دقيقة بين 121إلى  125فقد انخفض من %. 3 بـ
 

 وكالةالمواضيع التالية على الموقع اإللكتروني للمراجعة من المعلومات المرجو للمزيد 
www.anrt.ma 
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