 11مليون زبون لخدمات الجيل الرابع
تميز قطاع االتصاالت خالل الفصل األول من  2019باستئناف النمو في الهاتف المتنقل واإلنترنت على

مستوى الحظائر واالستعماالت.

فعند نهاية مارس  ،2019وصل عدد المشتركين في اإلنترنت (الثابت والمتنقل) حوالي  23.1مليون مسجال
ارتفاعا سنويا يقدر بـ ( %9.3أي بنمو سنوي صاف يناهز مليوني مشترك) .وبذلك بلغت نسبة النفاذ ما
يقرب من  .%65.6ويرجع هذا االرتفاع أساسا إلى اإلنترنت المتنقل الذي عرف نفس المنحى التصاعدي

( )%9.2حيث بلغت حظيرته ما يفوق  21.5مليون مشترك.

وفيما يخص الجيل الرابع ،فقد بلغ عدد المشتركين  11مليونا عند نهاية مارس  ،2019مسجال ارتفاعا

يقدر بـ .%56.7

ومن جهتها ،عرفت حظيرة مشتركي األلياف البصرية ( )FTTHنموا يقدر بـ  ،%88حيث بلغ 82693

مشتركا.

كما بلغت حظيرة الـ  1.44 ADSLمليون مشترك مع نهاية مارس .2019
أما فيما يخص حظيرة الهاتف المتنقل ،فقد بلغت  44.73مليون مشترك ،بارتفاع يقدر بـ  %2.37ونسبة

نفاذ بلغت .%127

فقد عرفت حظيرة الهاتف المتنقل باألداء الالحق ارتفاعا سنويا بـ  %20حيث بلغت  4.13مليون مشترك

مسجلة تحوال تدريجيا في نمط االستهالك .فيما استقر عدد مشتركي األداء المسبق في  40.6مليون.

أما فيما يخص االستعماالت خالل الفصل األول من  ،2019فقد وصل الرواج الصادر لمكالمات الهاتف
المتنقل  13.7مليار دقيقة ،بارتفاع يقدر بـ  %7.2مقارنة مع سنة من قبل .كما عرف مؤشر دقائق الهاتف

المتنقل المستهلكة لكل زبون  103دقائق في الشهر مقابل  98خالل نفس الفترة من  ،2018بارتفاع .%5
وواصل رواج الرسائل النصية القصيرة ،منحاه التنازلي برسم الفصل األول من  2019حيث جاوز قليال

مليار رسالة بانخفاض سنوي يقدر بـ .%20

وقد عرف الرواج الصادر لمكالمات الهاتف الثابت انخفاضا بـ  %10.3خالل سنة.

ونفس المنحى ( )%10.8-تم تسجيله على مستوى معدل االستعمال الصادر الشهري لكل زبون الذي بلغ
 91دقيقة في المعدل مقابل  102من الدقائق سنة من قبل.
وبخصوص العائد المتوسط لكل دقيقة فقد بلغ  22سنتيما للدقيقة مسجال شبه استقرار مقارنة مع مارس
 23( 2018سنتيم دون احتساب الرسوم  /الدقيقة)

وقد تم إغناء مرصد أسواق االتصاالت بوثيقة مخصصة لـ "ربط بيانات المؤسسات" والتي تهدف إلى عرض
حالة وتطور حظائر خدمات الوصالت المؤجرة ،"LAN to LAN" ،"VPN-IP" ،الوصالت المؤجرة الدولية
و" "Ethernet Internationalالتي يتم تسويقها من طرف المتعهدين الثالثة .حيث بلغت حظيرة "ربط
بيانات المؤسسات"  27449وصلة مسجلة ارتفاعا بـ %15.65
وأخي ار بلغت حظيرة أسماء المجال " 73013 ".maاسم مجال ،بارتفاع سنوي يقدر بـ  %6.5مقارنة مع

مارس .2018

تحميل المراصد

