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س ض ب إإ  /مرصد حول سوق االنترنت في الجزائر -سنة 2019

 .Iوضعية سوق االنترنت الثابت في الجزائر
 1.Iالحظيرة اإلجمالية لمشتركي االنترنت
نوع المشتركين
مشتركو  ADSLواأللياف
مشتركو االنترنت الثابت  4G LTEوويماكس
مجموع مشتركي االنترنت الثابت

عدد المشتركين – سنة 2019
2 377 120
1 192 056
3 569 176

المصدر :اتصاالت الجزائر

 2.Iنسبة التغلغل لالنترنت الثابت

1

% 8,13

نسبة التغلغل

 3.Iتوزيع الحظيرة اإلجمالية حسب نوع تكنولوجيا
المشتركون حسب نوع
التكنولوجيا
مشتركو ADSL
واأللياف
مشتركو االنترنت الثابت
 4GLTEوويماكس

 1في  31ديسمبر  ،2019قدّر عدد السكان بـ  43,9مليون نسمة (المصدر الديوان الوطني لإلحصائيات).
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س ض ب إإ  /مرصد حول سوق االنترنت في الجزائر -سنة 2019

الهيكل
%66,60
% 33,40

 4.Iتوزيع الحظيرة اإلجمالية  ADSLواأللياف وويماكس حسب التدفق
مشتركو  ADSLواأللياف
وويماكس
 ≤ 2Mتدفق < 4 M
 ≤ 4Mتدفق < 10M
 ≤ 10Mتدفق <50 M
≥50 M

2019
%90,92
%8,95
% 0,129
%0,001

المصدر :اتصاالت الجزائر

 5 .Iالنطاق الترددي المستخدم
نهاية سنة 2019
 1150جيغابايت/في الثانية

النطاق الترددي المستخدم
المصدر :اتصاالت الجزائر ،يتعلق األمر بذروة االستهالك.

 6.Iالتطور السنوي لسوق االنترنت الثابت
سنة 2018
3 259 465

مجموع المشتركين
نسبة التطور

سنة 2019
3 569 176

% +9,50

%+9,50

 7.Iتطور الحظيرة اإلجمالية لمشتركي االنترنت حسب نوع التكنولوجيا
مشتركو  ADSLواأللياف
نسبة التطور
مشتركو االنترنت الثابت 4G LTE
وويماكس
نسبة التطور
مجموع المشتركين
نسبة التطور
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سنة 2019
2 377 120

سنة 2018
2 190 465

% +8,52
1 192 056

1 069 000

% +11,51
3 569 176

3 259 465

% +9,50

س ض ب إإ  /مرصد حول سوق االنترنت في الجزائر -سنة 2019

في سنة  ،2019ارتفعت الحظيرة اإلجمالية لمشتركي االنترنت الثابت إلى  309 711مشترك بالمقارنة مع
سنة  ،2018أي تطور تبلغ نسبته .% 9,5
 8.Iتطور نسبة التغلغل لالنترنت الثابت
مجموع المشتركين
التطور الصافي

سنة 2019
% 8,13
%+0,62

سنة 2018
% 7,51

 9.Iتطور النطاق الترددي المستخدم
النطاق الترددي المستخدم جيغابايت

نهاية سنة2019
1 150

نهاية سنة2018
780,75

المصدر :اتصاالت الجزائر ،يتعلق األمر بذروة االستهالك

.IIوضعية سوق االنترنت النقال في الجزائر
 1 .IIالحظيرة اإلجمالية للمشتركين النشيطين (*) النترنت الهاتف النقال
المشتركون النشيطون النترنت الهاتف النقال الجيل الثالث
المشتركون النشيطون النترنت الهاتف النقال الجيل الرابع
مجموع المشتركين النشيطين الجيل الثالث والجيل الرابع

سنة 2019
11 989 157
24 922 271
36 911 428

(*) بحسب ما حدده القرار رقم  /84أخ/ر م /س ض ب م 2014/المؤرخ في  29جوان .2014
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 2.IIنسبة التغلغل النترنت الهاتف النقال

2

% 84,08

نسبة التغلغل

 3.IIتوزيع الحظيرة اإلجمالية حسب نوع التكنولوجيا
المشتركون حسب
نوع التكنولوجيا

الهيكل

المشتركون
النشيطون النترنت
الهاتف النقال الجيل
الثالث

% 32,48

المشتركون
النشيطون النترنت
الهاتف النقال الجيل
الرابع

% 67,52

 4.IIحجم الرواج المستهلك إلنترنت الهاتف النقال
حجم الرواج (جيغا اوكت)
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سنة 2019
1 037 449 228

س ض ب إإ  /مرصد حول سوق االنترنت في الجزائر -سنة 2019

 5.IIالتطور السنوي لسوق انترنت الهاتف النقال
مجموع مشتركي االنترنت
نسبة التطور

سنة 2018
36 342 601
% +1,57

سنة 2019
36 911 428

% +1,57

 6.IIتطور الحظيرة اإلجمالية لمشتركي االنترنت النقال حسب نوع التكنولوجيا
المشتركون النشيطون للجيل الثالث
نسبة التطور
المشتركون النشيطون للجيل الرابع
نسبة التطور
مجموع مشتركي االنترنت النقال للجيل
الثالث والجيل الرابع
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سنة 2019
11 989 157

سنة 2018
17 422 312

% -31,19
24 922 271

18 920 289

% +31,72
36 342 601

س ض ب إإ  /مرصد حول سوق االنترنت في الجزائر -سنة 2019

36 911 428

 7.IIتطور نسبة التغلغل النترنت الهاتف الهاتف النقال
نسبة التغلغل
التطور الصافي

سنة 2018
% 83,74

سنة 2019
% 84,08
% +0,34

 8.IIتطور الرواج المستهلك النترنت الهاتف النقال
حجم الرواج (جيغا اوكت)
نسبة التطور
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سنة 2018
487 762 655

سنة 2019
1 037 449 228
% +113

س ض ب إإ  /مرصد حول سوق االنترنت في الجزائر -سنة 2019

