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29أبريل 1024
تطور أسواق االتصاالت خالل الفصل األول من سنة : 1024مؤشرات إيجابية
واصلت مستويات األسعار منحاها التخفيضي خالل الفصل األول من سنة  ،4102إذ قياسا على العائد المتوسط
للدقيقة ،1سجلت أسعار خدمات الهاتف المتنقل انخفاضا سنويا مهما يقدر بنسبة  ،%33حيث بلغ العائد المتوسط
للدقيقة  1،32درهم للدقيقة (دون احتساب الرسوم) مع نهاية مارس  ،4102مقابل  1،50درهم للدقيقة (دون
احتساب الرسوم) مع نهاية مارس .4103
بالنسبة للهاتف الثابت ،سجل العائد المتوسط للدقيقة نسبة ارتفاع تقدر بـ  ،%02خالل سنة ،منتقال بذلك من
 1،66درهم للدقيقة (دون احتساب الرسوم) في نهاية مارس  4103إلى  1،55درهم للدقيقة (دون احتساب
الرسوم) مع نهاية مارس.4102
في حين سجلت أسعار خدمة االنترنت تراجعا ،حيث سجل متوسط 2الفاتورة الشهرية لكل زبون نسبة انخفاض
تقدر بـ  ،%42حيث انخفض متوسط هذه الفاتورة من  33درهما (دون احتساب الرسوم) في نفس الفترة من
السنة الماضية إلى  42درهما (دون احتساب الرسوم) عند نهاية مارس  .4102وهكذا سجلت أسعار خدمات
االنترنت من الجيل الثالث  3Gواإلنترنت بالصبيب العالي  ADSLانخفاضا يقدر على التوالي بـ  %43و.%2
وبلغ متوسط الفاتورة الشهرية لإلنترنت  3Gمع نهاية مارس  ،4102مبلغ  03درهما (دون احتساب الرسوم)
لكل زبون مقابل  21درهما (دون احتساب الرسوم) لكل زبون بالنسبة لإلنترنت .ADSL
متوسط االستعمال الشهري الصادر حسب المشترك
ومن جانب آخر ،واصل متوسط االستعمال الشهري الصادر لكل مشترك في الهاتف المتنقل نموه خالل الفصل
األول من سنة  ،4102إذ بلغ مجموع الدقائق المستهلكة من قبل كل زبون الهاتف المتنقل  33دقيقة في المعدل
مع نهاية مارس  4102مسجال بذلك نسبة ارتفاعا سنويا بلغت ،%44وذلك موازاة مع ارتفاع حجم الرواج
السنوي الصادر من مكالمات الهاتف المتنقل بنسبة  ،% 38,61حيث بلغ  00,32مليار دقيقة مع نهاية مارس
.4102

 -1يتم الحصول عل العائد المتوسط لدقيقة من المكالمات من خالل قسمة رقم معامالت المكالمات الصوتية الصادرة (دون احتساب الرسوم)
على الرواج الصادر بالدقيقة.
 -2يتم الحصول على متوسط الفاتورة الشهرية لكل زبون بشبكة االنترنت من خالل قسمة رقم معامالت االنترنت (دون احتساب الرسوم)
على معدل حظيرة مشتركي االنترنت وعلى الفترة المعنية بالشهر.

وبالنسبة للهاتف الثابت ،سجل متوسط االستعمال الشهري الصادر لكل مشترك انخفاضا يقدر بـ  %4خالل سنة،
حيث انتقل من  041إلى  003دقيقة .كما انخفضت نسبة النمو السنوي للمكالمات الصادرة لنفس الخدمة بـــ
 %02,63لتبلغ بذلك أكثر من  0مليار دقيقة.
وبالنسبة لنمو عدد المشتركين ،فقد سجلت حظيرة الهاتف المتنقل نموا يقدر بـ % 2,78بين مارس 4103
ومارس  .4102وهكذا يبلغ عدد المشتركين في الهاتف المتنقل بالمغرب  23,33مشترك في نهاية مارس
 4102محققا بذلك نسبة نفاذ تصل إلى  %129,13) %132,04مع نهاية دجنبر .)2013
ومن خالل تصنيف زبائن حظيرة الهاتف المتنقل بين االشتراك باألداء الالحق واألداء المسبق ،يتبين أن كال
االشتراكين حققا نموا خالل الفصل األول من سنة  .4102حيث بلغ عدد زبائن الهاتف المتنقل باالشتراك باألداء
الالحق  2,43مليون مشترك ،محققا بذلك نسبة نمو تقدر ب . %14,35أما حظيرة المشتركين باألداء المسبق
فحققت خالل نفس الفترة نموا سنويا يقدر بـ  % 9,54وبلغ عدد المشتركين بهذه الحظيرة  20،02مليون
مشترك مع نهاية مارس .4102
أما حظيرة الهاتف الثابت فقد بلغ العدد االجمالي للمشتركين بها  2,82مليون مشترك ،منهم  1,22مليون
مشترك في الهاتف الثابت بتنقل محدود ،مسجلة بذلك انخفاضا سنويا يقدر ب  .%9,89وبذلك تكون نسبة نفاذ
الهاتف الثابت قد بلغت  %8,6عند نهاية مارس .4102
فيما يخص حظيرة مشتركي اإلنترنت ،فقد سجلت نموا سنويا يقدر بـ  .%55, 32إذ بلغ عدد المشتركين 6,39
مليون مشترك مع نهاية الفصل األول من سنة  4102مسجلة نسبة نفاذ تبلغ  %19,45وهكذا بلغت حظيرة
االنترنت من الجيل الثالث ( 5,5 (3Gمليون مشترك وهو ما يمثل  %86,09من الحظيرة االجمالية لإلنترنت،
كما حققت حظيرة الجيل الثالث ( (3Gنموا سنويا بـ  .%64,87وقد شكلت اشتراكات اإلنترنت من الجيل
الثالث التي تزاوج بين الصوت والمعطيات ) ،% 50,13 (Voix + Dataحيث سجلت أعلى نمو سنوي
).(%128,95
وفي نفس المنحى ،حققت حظيرة اإلنترنت بالصبيب العالي  ADSLبدورها نسبة نمو سنوي بلغت% 44,7
ويمثل عدد مشتركي حظيرة الـ  ADSLنسبة %03 ,33من الحظيرة اإلجمالية لألنترنت .إذ بلغت حظيرة
اإلنترنت بالصبيب العالي  886 784 ،ADSLمشترك مع نهاية الفصل األول من سنة .4102

