بالغ صحفي
 24يونيو 2021
ر
المشتكي
نمو عام لمجموع حظائر
ر
ن
لتقني المواصالت بيانات قطاع االتصاالت برسم الفصل األول من
تنش الوكالة الوطنية
سنة  .2021خالل هذا الفصل عرف القطاع تطورا إيجابيا عىل مستوى الحظائر ،خصوصا
ر
ر
واإلنتنت المتنقل.
عت األلياف البرصية ()FTTH
حظائر اإلنتنت ر
اإلنتنت نموا سنويا يقدر بـ  %16لتبلغ  30،6مليون ر
مشتك ر
سجلت حظتة ر
مشتك ،حيث
ي
مشتك خالل سنة واحدة وسجلت نسبة نفاذ  .%85وال يزال ر
ارتفعت بـ  4،2مليون ر
اإلنتنت
األساس لهذا النمو ،حيث حقق ارتفاعا سنويا بنسبة  %15،90ليبلغ
المتنقل المحرك
ي
ر
 28،49مليون مشتك.
العال .فمع نهاية مارس ،2021
اإليجاب عىل مستوى حظائر الصبيب
وي رتز هذا التطور
ري
ي
ر
حققت حظتة الجيل الرابع نموا سنويا بنسبة  %26،66لتبلغ  21،56مليون مشتك (+4،5
مليون مقارنة بنهاية مارس  .)2020و نف نفس المنىح ،سجل عدد ر
مشت يك األلياف البرصية
ي
.
نموا سنويا بنسبة  %81ليصل إل  251.280زبونا أما بالنسبة لـحظتة الـ  ،ADSLفقد بلغت
 1،61مليون ر
مشتك ،مسجلة زيادة فصلية بنسبة .%0.15
وفيما يخص الهاتف المتنقل ،فقد تزايد بـ  3،6مليون ر
مشتك خالل سنة ليبلغ  49،47مليون
عند نهاية مارس  .2021وهو يسجل بذلك ارتفاعا سنويا يقدر بـ  %7،85ويحقق نسبة نفاذ
 %137،6مقابل  %128،9سنة من قبل.
وبالنسبة لحظتة الهاتف الثابت ،1فقد سجلت ارتفاعا سنويا يقدر بـ ( %12،38بزيادة 263
اشتاك) حيث بلغت  2،39مليون ر
ألف ر
مشتك وحققت نسبة نفاذ .%6،64
ر
عت الهاتف المتنقل 13،71
أما بخصوص االستعماالت ،فقد بلغ الرواج
الصوب الصادر ر
ي
مليار دقيقة خالل الفصل األول من  ،2021مسجال تراجعا طفيفا ( )%0،55مقارنة مع
ر
نفس ر
عت الهاتف الثابت انخفاضا
الفتة من سنة  .2020فيما عرف الرواج
الصوب الصادر ر
ي
ر ن ن
ن
ر
كي يف خدمة الهاتف الثابت
الت ال تحتسب حاليا ضمن حظتة المشت
تجهتات الربط
 : 1من دون احتساب
المتنقلة من الجيل رالرابع لدى األرس ،ي
ن
ر
والت تشكل ر
ر
ن
أكت من ثلث حظتة المشتكي يف خدمة اإلنتنت الثابت.
ي

ن
يقدر بـ  %13،98حيث انتقل من  503مليون دقيقة يف مارس  2020إل  432مليون دقيقة
مع نهاية مارس .2021
وفيما يخص الرسائل القصتة ،فقد بلغ رواجها  597مليون رسالة ،مسجال انخفاضا سنويا
بلغ .%19،36
أما بالنسبة لروابط بيانات المؤسسات ،فقد بلغت حظتتها عند نهاية مارس من هذه السنة
 34.098خطا ،بارتفاع سنوي يقدر بـ .%7،5
وقد تم تسجيل  9315اسم مجال "  ".maجديد خالل الفصل األول من  ،2021لتبلغ
هذه الحظتة  98.354اسم مجال وتسجل نموا يقدر بـ .%21،78
ومن جهة أخرى ،سجل حمل األرقام ارتفاعا بـ  %24،61بالنسبة ألرقام الهاتف المتنقل
المحمولة ( )847.912و %22،66فيما يخص أرقام الهاتف الثابت (.)40.700

