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نت والهاتف المتنتأكيد    اإلنبر
تر  لقتطور حظبر

 

ن المواصالت بيانات قطاع االتصاالت برسم الفصل الثالث من  تنشر الوكالة الوطنية لتقني 
نت نموا هاما،2021سنة  ة اإلنير خصوصا عىل مستوى  ، خالل هذا الفصل سجلت حظي 

 (. FTTHالهاتف المتنقل واأللياف البرصية )

نت  ي خدمة اإلنير
ن
ن ف كي  ة المشير ك مما يرفع نسبة النفاذ  33,86فقد بلغت حظي  مليون مشير

اك جديد خالل سنة  5,1% )+17,78% ومعدل النمو السنوي إىل 93,24إىل  مليون اشير
 واحدة(. 

ة األلياف البرصية سجلت نمو  % 81,91ا سنويا وفصليا يقدران عىل التواىلي بـ وسجلت حظي 
نت المتنقل 330.185% لتبلغ 15,37و ة اإلنير كا. فيما بلغت حظي  مليون  31,69 مشير

ك، بارتفاع سنوي يقدر بـ   %. 18,41مشير

ة الـ  ي  ADSLومن جهتها، استقرت حظي 
ن
ك مع نهاية شتنير  1,6ف

مقارنة  2021مليون مشير
ة من سنة  يفوق أو  الولوج بصبيب من عمليات %42. وتتم أكير من 2020مع نفس الفير

ة  10يساوي   251.164، فقد بلغت BLR1و TDDميغابايت/ثانية. وفيما يخص حظي 
كا مع نهاية شتنير 

 . 2021مشير

ة الهاتف الثابت نمًوا بنسبة  ك )+ 2,46 % لتبلغ6,94وسجلت حظي   160.000مليون مشير
اك( ويصل معدل النفاذ إىل   %. 6,77اشير

ة تم حمل  ي نفس الفير
ن
% مقارنة 23,29رقًما للهاتف المتنقل )بارتفاع يقدر بـ  930.194وف

ي سجلت ارتفاعا 2020بشهر شتنير 
(. ويسجل نفس التطور عىل مستوى األرقام الثابتة التر

ي سنة واحدة لتصل إىل 25,42بـ 
ن
 . 2021مع نهاية شتنير  45.430% ف

د بلغ الرواج الصادر للهاتف المتنقل خالل الفصل الثالث أما فيما يخص االستعماالت، فق
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% خالل سنة. كما 0,65مسجال تراجعا طفيفا  مليار دقيقة، 14,63 ما يعادل 2021من 
ة نموا سنويا يقدر بـ  مليون  762% ليبلغ 6,89وصل سجل رواج خدمة الرسائل القصي 

ة  ا لكل زبون للهاتف المتنقلأما متوسط االستعمال الصادر شهريً  .وحدة خالل نفس الفير
ي نهاية شتنير  100عىل مدار عام، حيث انخفض من % 6,68فقد تراجع بنسبة 

ن
دقيقة ف

ي نهاية شتنير  93إىل  2020
ن
 . 2021دقيقة ف

 2021مليون دقيقة خالل الفصل الثالث من سنة  412وبلغ الرواج الصادر للهاتف الثابت 
ة 487مقابل   %. 15,43. بانخفاض يقدر بـ 2020من سنة  مليون دقيقة خالل نفس الفير

ة أسماء المجال " ، مسجلة ارتفاعا 102.909"، فقد بلغ عددها ma.أما فيما يخص حظي 
اسم مجال جديد خالل الفصل  6985خالل سنة، حيث تم تسجيل  %14,71 يقدر بـ

 . 2021الثالث من سنة 

ة ارتفاعا سنويا يقدر وصلة مسجلة  34.466"وصالت بيانات المؤسسات"  وبلغت حظي 
% من 99,85بيانات وطنية" ) - وهي تتألف أساًسا من "وصالت المؤسسات 3,59% ــب

 السوق(. 

 

ن المواصالت نتائج  البحث السنوي حول ومن جهة أخرى، تنشر الوكالة الوطنية لتقني 
ات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لدى األش واألفراد  الذي قامت الوكالة بإجرائه  مؤشر

ي 2بتعاون وثيق مع عدة مؤسسات وطنية
من الوقوف عىل  . وقد مكن هذا البحث الميدانن

ايد ل ن ، ويتضح 19-خالل جائحة كوفيد تكنولوجيات اإلعالم واالتصالمدى االستخدام المير
 : ي
 ذلك من خالل ما يأنر

نت بسبب تداعيات الجائحة أثرا  ▪ اء عير اإلنير كان للجوء إىل العمل والتعليم عن بعد والشر
 . ملموسا عىل استعماالت وتصور جديد للتكنولوجيا الرقمية

 . 2020حجر الصحي سنة شهد ثالثة أرباع األفراد ارتفاع استخدام هواتفهم خالل ال ▪
نت  ▪ ة 2020الل الحجر الصحي سنة خارتفع استعمال اإلنير  . بالنسبة لثمانية أفراد من عشر
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