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تعزيز اإلنترنيت عالي الصبيب
تنشر الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت بيانات مراصد قطاع االتصاالت برسم سنة ،2019
حيث عرفت هاته السنة نموا إيجابيا لحظيرتي المشتركين في خدمتي اإلنترنيت والهاتف المتنقل.
وهكذا ،فقد استقرت حظيرة المشتركين في خدمة اإلنترنيت ،خالل هاته السنة ،في 25،38

مليون مشترك ،بارتفاع سنوي يقدر بـ ( %11,43مقابل  %2،6خالل سنة  )2018وبنسبة

نفاذ بلغت  .%71،33من جهتها ،سجلت حظيرة المشتركين في خدمة اإلنترنيت المتنقل نموا
سنويا يقدر بـ ( %11،22مقابل  %2،21سنة  ،)2018لتبلغ  23،68مليون مشترك.

بدورها ،بلغت حظيرة المشتركين في خدمة االتصاالت من الجيل الرابع  15،72مليون مشترك،

بارتفاع سنوي يقدر بـ ( %63،66مقابل  %40،61خالل سنة .)2018

وكان لهذا النمو الذي عرفته حظيرة المشتركين في خدمة اإلنترنيت المتنقل تأثير مباشر على
استعمال البيانات المتنقل التي ارتفع الرواج الخاص بها بنسبة فاقت  %30خالل سنة.
أما بالنسبة لحظيرة المشتركين في خدمة اإلنترنيت الثابت من نوع  ،ADSLفقد بلغت 1،48

مليون مشترك عند نهاية  ،2019مسجلة نسبة نمو استقرت في  %4،07خالل سنة .أيضا،
بلغت حظيرة مشتركي في خدمة اإلنترنيت باأللياف البصرية ( 121.237 )FTTHمشتركا
مع نهاية سنة  ،2019مقابل  ،73.169خالل السنة التي ما قبلها.

أما بالنسبة لحظيرة المشتركين في خدمة الهاتف المتنقل ،التي ارتفعت لتصل إلى 46،67

مليون مشترك مع نهاية  ،2019فإنها سجلت نموا سنويا بنسبة قدرها  %4،31ونسبة نفاذ

بلغت  .%131،14ويظهر توزيع هذه الحظيرة النمو السنوي للخدمة ذات األداء الالحق بنسبة
 %20،54وللخدمة ذات األداء المسبق بنسبة .%2،76

وفيما يتعلق بحظيرة المشتركين في خدمة الهاتف الثابت ،فقد استقرت في  2،05مليون مشترك،
مسجلة نسبة نفاذ تقدر بـ  %5،77مع نهاية .2019
وارتفع عرض الشريط الدولي لألنترنيت ،مع نهاية دجنبر  ،2019بنسبة نمو سنوي تقدر
بـ  ،%30،61ليبلغ  1970جيغابايت.
أما بخصوص االستعماالت ،فقد ارتفعت الحركة الصوتية الشهرية الصادرة عن الهاتف المتنقل
لكل مشترك بنسبة  ،%3ما بين نهاية  2018ونهاية  ،2019حيث انتقلت من  100دقيقة
في الشهر إلى  103دقائق في الشهر .وقد تم تسجيل انخفاض سنوي قدره  %5،97بالنسبة

للخدمة ذات األداء المسبق ،إذ بلغ معدل االستعمال  63دقيقة في الشهر ،مع نهاية دجنبر
 ،2019في حين ارتفع هذا المعدل ،بالنسبة للخدمة ذات األداء الالحق ،من  477دقيقة في
الشهر إلى  480دقيقة في الشهر ،خالل نفس الفترة.
وفيما يخص حمل األرقام ،بلغ عدد األرقام الثابتة المحمولة بنجاح ما يقرب  32.000رقم

هاتفي عند نهاية سنة  ،2019أي بارتفاع سنوي نسبته  .%14،7أما بالنسبة ألرقام الهاتف
المتنقل ،فقد تم حمل ما يناهز  643.000رقم عند متم  %25،89+( 2019خالل سنة).
وأخي ار ،سجلت حظيرة أسماء المجال " ".maارتفاعا بنسبة  ،%9،44إذ أنها بلغت 78.336
اسم مجال.
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