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اإلنترنت المتنقل يواصل نموه
تنشر الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت التقارير الخاصة بقطاع االتصاالت للفصل الثالث من سنة .2017
فقد بلغت حظيرة مشتركي اإلنترنت مع نهاية الفصل الثالث من  22.56 ،2017مليون مشترك ،بنمو
سنوي يقدر بـ  %33.34ونسبة نفاذ  %64.74من الساكنة .ويرجع الفضل في هذا النمو إلى اإلنترنت
المتنقل الذي سجل تطورا سنويا يقدر بـ  %35.17حيث بلغ ،مع نهاية شتنبر  21.24 ،2017مليون
مشترك .هذا التطور يبرز األهمية المتزايدة للولوج إلى شبكه اإلنترنت ودمقرطته التدريجية.
وبلغت حظيرة الجيل الرابع حوالي  6.46مليون مشترك مسجلة ارتفاعا فصليا قدره  .%38ومن جهتها
سجلت حظيرة اإلنترنت بالـ  ADSLنموا فصليا بلغ  %0.45خالل نفس الفترة.
وعرفت حظيرة الهاتف المتنقل عودة إلى النمو بارتفاع سنوي يقدر بـ  %2.1حيث بلغت  44.25مليون
مشترك بنسبة نفاذ  %127من الساكنة .ويرتبط هذا المنحى أساسا بالفترة الصيفية ،حيث يقوم متعهدو
االتصاالت بالعديد من حمالت استقطاب وتسجيل الزبناء.
ويبين توزيع هذه الحظيرة حسب طريقة األداء نموا سنويا لحظيرة الهاتف المتنقل باألداء الالحق يقدر
بـ  %10.4حيث بلغت  3.2مليون مشترك ،فيما بلغ عدد مشتركي األداء المسبق  41.05مليونا بنمو
يقدر بـ %1.5
أما حظيرة الهاتف الثابت (بما في ذلك التنقل المحدود) فقد واصلت تراجعها حيث بلغت ،نهاية شتنبر
 2.04 ،2017مليون مشترك ،مسجلة انخفاضا سنويا قدره  %3.67ونسبة نفاذ .%5.87
كما بلغت حظيرة أسماء المجال »  66208 «.maاسم مجال عند نهاية شتنبر  ،2017بارتفاع سنوي
يقدر بـ .%6.22
أما فيما يخص األسعار ،فقد استقر العائد المتوسط للدقيقة 1لمكالمات الهاتف المتنقل في حدود  0.23درهم
للدقيقة (دون احتساب الرسوم) مع نهاية الفصل الثالث.
وانتقل العائد المتوسط لإلنترنت 2من  24درهما (دون احتساب الرسوم) في  30شتنبر  2016إلى 25
درهما (دون احتساب الرسوم) سنة بعد ذلك .كما بلغ العائد المتوسط لإلنترنت المتنقل (البيانات والصوت
والبيانات فقط)  20درهما لكل زبون (دون احتساب الرسوم) مع نهاية شتنبر ( 2017مقابل  18درهما
(دون احتساب الرسوم) في نفس الفترة من  ،2016مستفيدا من دينامية هذا الجزء من القطاع.
 1العائد المتوسط للدقيقة هو حاصل قسمة رقم المعامالت (دون احتساب الرسوم) للمكالمات الصوتية الصادرة على الرواج الصوتي الصادر (بالدقائق).
2

يحتسب متوسط الفاتورة الشهرية لإلنترنت بقسمة رقم معامالت االنترنت (دون احتساب الرسوم) على حظيرة مشتركي االنترنت وعلى المدة المعنية

بالشهر.
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وعرف العائد المتوسط للهاتف الثابت بدوره ارتفاعا يقدر بـ  ،%4حيث بلغ ،مع نهاية شتنبر ،2017
 1.02درهم للدقيقة مقابل  0.98نهاية شتنبر ( 2016دون احتساب الرسوم) ،وذلك بسبب انخفاض
الرواج على الشبكات الثابتة.
أما فيما يخص االستعماالت ،فقد تراجع متوسط االستعمال الشهري الصادر للهاتف المتنقل بنسبة %3
بين شتنبر  2016وشتنبر ( 2017مع تسجيل ارتفاع خالل الفصل) ،حيث بلغ بالنسبة للهاتف المتنقل
باألداء المسبق  76دقيقة في الشهر لكل مشترك .فيما انتقل الهاتف المتنقل باألداء الالحق من  621دقيقة
في الشهر عند نهاية شتنبر  2016إلى  551دقيقة سنة بعد ذلك ،بسبب انخفاض الرواج.
أما بالنسبة للهاتف الثابت ،فقد انتقل متوسط االستعمال الشهري الصادر من  121إلى  124دقيقة في
الشهر لكل مشترك بين نهاية شتنبر  2016ونهاية شتنبر .2017
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