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 بالغ صحفي

 3502غشت  50

 3502برسم الفصل الثاني من سنةأسواق االتصاالت  تطور

 
 

، منها وعلى الخصوص االتصاالت المؤشرات الرئيسة لسوقبنمو   3102من سنة  تميز الفصل الثاني
  .والولوج الى الخدمات المؤشرات المرتبطة باألسعار واالستعمال

 
، سجلت أسعار 1فقياسا على العائد المتوسط للدقيقة .يمستويات األسعار منحاها التخفيض لقد واصلت

 74،1العائد المتوسط للدقيقة ، حيث بلغ 24%خدمات الهاتف المتنقل انخفاضا سنويا مهما يقدر بنسبة 

( دون احتساب الرسوم)للدقيقة  درهم 63،1مقابل ،  2013ويونيمتم  مع (دون احتساب الرسوم)درهم 

 .2012 ويونيفي متم 

منتقال خالل سنة، ، %01بـ  تقدر انخفاضكما سجل العائد المتوسط للدقيقة بالنسبة للهاتف الثابت نسبة 

للدقيقة درهم  68،1إلى  2012 نهاية يونيوفي ( دون احتساب الرسوم)للدقيقة درهم  87،1بذلك من 

 . 2013الشهر من سنة نفسمع نهاية ( دون احتساب الرسوم)

 

حيث ، %33قدر ب تنسبة انخفاض خالل هذه الفترة  سجلت أسعار خدمة االنترنت ،االتجاهوفي نفس 

عند نهاية ( دون احتساب الرسوم)درهما  73 2الفاتورة الشهرية لكل زبون بشبكة االنترنتمتوسط  بلغ

أسعار خدمات سجلت وهكذا  .في السنة التي قبلها( دون احتساب الرسوم)درهما  57مقابل  2013 يونيو

 %34انخفاضا يقدر على التوالي بـ ADSLنترنت بالصبيب العالي واإل 3Gاالنترنت من الجيل الثالث 

درهما لكل زبون  3G  34نترنتلإل بلغ متوسط الفاتورة الشهرية ، إذ3102مع نهاية يونيو  %00و

 .ADSL إلنترنتل لفاتورة الشهريةبالنسبة ل لكل زبون درهما 000 مقابل

 
خالل الفصل الثاني من  نموهمشترك الصادر لكل  الشهري متوسط االستعمالواصل  ،ومن جانب آخر

المعدل مع دقيقة في  81لمتنقل لمجموع الدقائق المستهلكة من قبل كل زبون الهاتف ، إذ بلغ 3102سنة 

حجم  مع ارتفاعوذلك موازاة . خالل فترة سنة %01بلغت مسجلة بذلك نسبة ارتفاع  3102نهاية يونيو 

 .% 26,2من مكالمات الهاتف المتنقل بنسبة  الصادرالسنوي الرواج 

 % 0تقدر ب نمو نسبةمشترك الصادر لكل  الشهري متوسط االستعمالسجل للهاتف الثابت، وبالنسبة 

 %8،7 بـ لمكالمات الصادرةاانمو نسبة  ارتفعتو ،دقيقة 008إلى  004حيث انتقلت من  ،خالل سنة

 .3102 خالل الفصل الثاني من سنة
 
 

                                                           
دون احتساب )الصوتية الصادرة يتم الحصول عل العائد المتوسط لدقيقة من المكالمات من خالل قسمة رقم معامالت المكالمات  -1

 .على الرواج الصادر بالدقيقة( الرسوم

على ( دون احتساب الرسوم)يتم الحصول على  متوسط الفاتورة الشهرية لكل زبون من خالل قسمة رقم معامالت االنترنت  -2

 .معدل  حظيرة مشتركي االنترنت وعلى الفترة المعنية بالشهر
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 3103 وبين يوني % 8،6نموا يقدر ب حظيرة الهاتف المتنقل سجلت فقد ،وبالنسبة لنمو عدد المشتركين

المتنقل بالمغرب  إذ يبلغ عدد المشتركين في الهاتف. خالل ثالثة أشهر 1,2%ونسبة   3102 وو يوني

مع نهاية   (121,5% 121,73% ـب بذلك نسبة نفاذ محققا 3102ويوني في نهايةمشترك مليون  71

 (.3103مارس 
 

باألداء المسبق،  الدفع ومن خالل تصنيف زبائن حظيرة الهاتف المتنقل بين االشتراك باألداء الالحق و

 زبائن الهاتفبلغ عدد حيث . 3102كال االشتراكين حققا نموا خالل الفصل الثاني من سنة ن أن ييتب

أما حظيرة  . 13,8%، محققا نسبة نمو بمليون مشترك 1,97 الالحقباألداء  باالشتراكالمتنقل 

بهذه  عدد المشتركين ب % 6,53المشتركين باألداء المسبق فحققت خالل نفس الفترة نموا فصليا يقدر ب

 .3102 ومليون مشترك  مع نهاية يوني 5،24 يبلغ الحظيرة
 

مع نهاية مشترك  ونملي  1،7إذ بلغ عدد المشتركين  ،نترنت بدورها نموااإلمشتركي كما سجلت حظيرة 

  20,64%  ـبنسبة نمو فصلي تقدروب  % 9 ,14نفاذ تبلغ نسبة مسجلة   3102الفصل الثاني من سنة 

نامية التي عرفتها حظيرة االنترنت من الجيل ويرجع السبب في هذا النمو الى الدي. %22،21 ـبسنوي و

من الحظيرة  58 ,84% وهو ما يمثل مشترك ونملي 07،7 هحظيرة مشتركيالذي بلغت  3Gالثالث 

 .% 77،23وسنويا ب  % 3،37نموا فصليا ب  2وحققت حظيرة الجيل ، لإلنترنتاالجمالية 
 

 بلغت نسبة نمو ADSLإلنترنت بالصبيب العالي ا حققت حظيرة ،3102من سنة  نيوخالل الفصل الثا

من  ADSLليبلغ بذلك عدد مشتركي  .نةخالل س % 48،01نسبة و خالل ثالث أشهر % 35،7

 .%28،05 الحظيرة اإلجمالية لإلنترنت
 

مليون  1,62منهم  ،مليون مشترك 3,11مشتركين االجمالي للعدد ال بلغأما حظيرة الهاتف الثابت فقد 

 ب سنوياو 71, 0% يقدر ب فصليا انخفاضا لة بذلكسجم ،مشترك في الهاتف الثابت بتنقل محدود

 .2013 يونيونهاية عند  9,47% بلغتقد نسبة نفاذ الهاتف الثابت  ك تكونبذلو %9,63
 

 

 

  

 
 


