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 30أكتوبر 3102
تطورأسواق االتصاالت برسم الفصل الثالث من سنة3102
تميز الفصل الثالث من سنة  3102بنمو المؤشرات الرئيسة لسوق االتصاالت وعلى الخصوص منها،
المؤشرات المرتبطة باألسعار واالستعمال والولوج الى الخدمات.
لقد واصلت مستويات األسعار منحاها التخفيضي .فقياسا على العائد المتوسط للدقيقة ،1سجلت أسعار
خدمات الهاتف المتنقل انخفاضا سنويا مهما يقدر بنسبة  ،25%حيث بلغ العائد المتوسط للدقيقة 1،42
درهم للدقيقة (دون احتساب الرسوم) مع متم شتنبر  ،2013مقابل  1،75درهم للدقيقة (دون احتساب
الرسوم) في متم شتنبر .2012
كما سجل العائد المتوسط للدقيقة بالنسبة للهاتف الثابت نسبة انخفاض تقدر بـ  ،01%خالل سنة ،منتقال
بذلك من  1،83درهم للدقيقة (دون احتساب الرسوم) في نهاية شتنبر  2012إلى  1،19درهم للدقيقة
(دون احتساب الرسوم) مع نهاية نفس الشهر من سنة .2013
وفي نفس االتجاه ،سجلت أسعار خدمة االنترنت نسبة انخفاض خالل هذه الفترة تقدر ب  ،%23حيث
بلغ متوسط 2الفاتورة الشهرية لكل زبون بشبكة االنترنت  24درهما (دون احتساب الرسوم) عند نهاية
شتنبر  2013مقابل  71درهما (دون احتساب الرسوم) في نفس الفترة من السنة الماضية .وهكذا سجلت
أسعار خدمات االنترنت من الجيل الثالث  3Gواإلنترنت بالصبيب العالي  ADSLانخفاضا يقدر على
التوالي بـ 27%و 09%إذ بلغ متوسط الفاتورة الشهرية لإلنترنت  3Gمع نهاية شتنبر  ،3102ما
يناهز  33درهما لكل زبون مقابل  98درهما لكل زبون بالنسبة للفاتورة الشهرية لإلنترنت .ADSL
ومن جانب آخر ،واصل متوسط االستعمال الشهري الصادر لكل مشترك نموه خالل الفصل الثالث من
سنة  ،3102إذ بلغ مجموع الدقائق المستهلكة من قبل كل زبون الهاتف المتنقل  81دقيقة في المعدل مع
نهاية شتنبر  3102مسجال بذلك نسبة ارتفاع بلغت 00%خالل سنة  .وذلك موازاة مع ارتفاع حجم
الرواج السنوي الصادر من مكالمات الهاتف المتنقل بنسبة.19, 7%
وبالنسبة للهاتف الثابت ،سجل متوسط االستعمال الشهري الصادر لكل مشترك نسبة نمو تقدر ب16%
خالل سنة ،حيث انتقلت من  108إلى  125دقيقة ،وارتفعت نسبة النمو السنوي للمكالمات الصادرة
لنفس الخدمة بـ 5,21%مع متم شتنبر .3102

 -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 لنمو عدد المشتركين ،فقد سجلت حظيرة الهاتف المتنقل نموا يقدر ب 7,93%بين شتنبر
 3103و شتنبر  3102ونسبة  3,33%خالل ثالثة أشهر .إذ يبلغ عدد المشتركين في الهاتف المتنقل
بالمغرب  41.324.195مشترك في نهاية شتنبر  3102محققا بذلك نسبة نفاذ تصل إلى125,79%
)121,73%مع نهاية يونيو .)2013
ومن خالل تصنيف زبائن حظيرة الهاتف المتنقل بين االشتراك باألداء الالحق و الدفع باألداء المسبق،
يتبين أن كال االشتراكين حققا نموا خالل الفصل الثالث من سنة  .3102حيث بلغ عدد زبائن الهاتف
المتنقل باالشتراك باألداء الالحق  2,04مليون مشترك ،محققا بدلك نسبة نمو تقدر ب  .14,4%أما
حظيرة المشتركين باألداء المسبق فحققت خالل نفس الفترة نموا سنويا يقدر ب 7,62%بعدد المشتركين
بهذه الحظيرة يبلغ 39,28مليون مشترك مع نهاية شتنبر .3102
كما سجلت حظيرة مشتركي اإلنترنت بدورها نموا ،إذ بلغ عدد المشتركين  5,22مليون مشترك مع
نهاية الفصل الثالث من سنة  3102مسجلة نسبة نفاذ تبلغ  15,89%وبنسبة نمو فصلي تقدر بـ
 6,54%وسنوي بـ  .34,66%وقد بلغت حظيرة االنترنت من الجيل الثالث ( 4,43 (3Gمليون
مشترك وهو ما يمثل  84,87%من الحظيرة االجمالية لإلنترنت ،وحققت حظيرة الجيل  2نموا فصليا
ب  6,89%وسنويا ب.37,24%
وخالل الفصل الثالث من سنة  ،3102حققت حظيرة اإلنترنت بالصبيب العالي  ADSLنسبة نمو فصلي
بلغ 4,61%وسنوي يقدر ب  21,86%ليبلغ بذلك عدد مشتركي  ADSLمن الحظيرة اإلجمالية
لإلنترنت .15,10%
أما حظيرة الهاتف الثابت فقد بلغ العدد االجمالي للمشتركين  3مليون مشترك ،منهم  1,49مليون
مشترك في الهاتف الثابت بتنقل محدود ،مسجلة بذلك انخفاضا فصليا يقدر ب  3,37%وسنويا ب
 9,36%وبذلك تكون نسبة نفاذ الهاتف الثابت قد بلغت  9,16%عند نهاية شتنبر .2013

أسعار مكالمات الهاتف المتنقل بالمغرب غير مرتفعة مقارنة مع نظيرتها األوربية
صدر حديثا عن اللجنة االوربية بيان حول الفوارق المسجلة فيما بين الدول االوربية سنة  3100بالنسبة ألسعار
مكالمات الهاتف المتنقل.
ذلك أن سعر الدقيقة من المكالمة يمكن أن يتراوح بين  0و 07سنتيما أوربيا .وكمثال على ذلك يبلغ سعر الدقيقة من
المكالمة بليتوانيا  9،0سنتيما في حين يبلغ هذا السعر  5،04سنتيما باألراضي المنخفضة ،وبذلك يكون الفارق بين
سعر المكالمة بالنسبة للدولتين قد بلغ نسبة .%670
فمقارنة بين األسعار المطبقة على مستوى مجموع دول االتحاد االوروبي الــــــ  38نجد أن سعر مكالمة الهاتف
المتنقل بالمغرب ،قياسا على معدل العائد المتوسط للدقيقة من المكالمات ،يعد أقل من معدل السعر باالتحاد االوربي،
حيث يبلغ هذا المعدل  0،9سنتيما.
وهكذا وخالل سنة ،3100سجل العائد المتوسط للدقيقة من المكالمات انخفاضا سنويا مهما بلغ نسبة  %24أي
 1،54درهما للدقيقة دون احتساب الرسوم (  111،1سنتيما أوربيا).
و واصلت هذه األسعار منحاها التخفيضي سنتي  3103و  3102إذ بلغ العائد المتوسط للدقيقة من المكالمات
 1،72درهما للدقيقة دون احتساب الرسوم (  145،1سنتيما أوربيا) مع نهاية سنة  3103أي بنسبة انخفاض تقدر
بـ  .%35وعند نهاية شتنبر  3102بلغ العائد المتوسط للدقيقة من المكالمات  1،43درهما للدقيقة دون احتساب
الرسوم( 3،8سنتيما أوربيا).
وبتسجيله لسعر 3،8سنتيما أوربيا فإن المغرب يحقق أدنى مستويات أسعار المكالمات المتنقلة ويقترب بذلك من

األسعار المطبقة في كل من رومانيا ( 2،2سنتيما أوربيا) والتفيا ( 5،3سنتيما أوربيا) وبلغاريا ( 4،4سنتيما أوربيا).
Comparaison du Coût moyen par minute (en cents) pour les
communications mobiles en 2011 dans les pays d'Europe Vs MAROC
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وتبين هذه المعطيات بوضوح أن سوق االتصاالت بالمغرب ،مقارنة مع نظيره بالدول األوربية يستفيد من منافسة
حادة تمكن المستهلك المغربي من االستفادة من عدة مزايا مثل تعدد العروض واالنخفاض المستمر لمستويات
األسعار.

