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 ، ورصد "إنفوجراف" لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المرصي خالل عدده االسبوعي

ي مرص وفقا لتقرير "
نت ف   ”. Digitalمعدل استخدام خدمات االنتر

 

ي مرص  59.19
نت ف   . 2021مليون عدد مستخدمي االنتر

 

ي مرص  مليون مستخدم 4.5
نت ف   عامي 8.1بنسبة نمو  معدل ارتفاع مستخدمي االنتر

 . 2021-2020% بي  

ي مرص يوليو  % معدل 59
نت ف   . 2021انتشار االنتر

ي يقضيها المرصيون  7.36
نت.  عىلساعة متوسط عدد الساعات التر  اإلنتر

ي مرص.  68
نت ف  ي التصفح اإلنتر

 % نسبة استخدام الهواتف الذكية ف 

ي وصول إعالنات فيسبوك بعد 9مرص تحتل المركز 
 مليون مستخدم.  47د عالمًيا ف 

ي وصول إعالنات انستجرام بعدد  20مرص تحتل المركز 
ي وصول ف 

 مليون مستخدم.  18عالمًيا ف 

ي وصول إعالنات يوتيوب بعدد  15مرص تحتل المركز 
 مليون مستخدم.  40.5عالمًيا ف 

ي وصول إعالنات تويتر بعدد  18مرص تحتل المركز 
 مليون مستخدم.  40.5عالمًيا ف 

ي مرص توزعت ملي 53.6
 % لإلناث.  37.9للذكور ونحو  5 62.1ون مستخدم لموقع فيسبوك ف 

 

ي مرص -
 
نت ف  تقييم تأثير انقطاع "فيسبوك" ذلك عىل خدمات اإلنير

كلت، لمتابعة العطل 
ُ
ي ش

ي سياق آخر، رصد الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ومن خالل مجموعة العمل التر
 
ف

ئ الذي حدث بخ ات المبدئية لتقييم تأثت  ذلك عىل المفاج  كة "فيسبوك"عىل مستوى العالم، المؤشر دمات شر
ي كان من أهمها: 

ي مرص، التر
 
نت ف  خدمات اإلنتر

 

كة فيسبوك )فيسبوك - ي السوق المرصي بالتطبيقات الرئيسية لشر
فيسبوك  –واتس آب –استمر العطل ف 

ة ساعات ونصف الساعة )من السا 6انستجرام( لمدة  –مسنجر عة السادسة مساًء وحتر الساعة الثانية عشر
 . ي ي العودة بشكل تدريج 

 والنصف صباًحا(، وبدأت الخدمة بعد ذلك ف 

 

 

 



 

ي مرص
 
 معدل استخدام فيسبوك ف

 

تالحظ خالل ساعات انقطاع الخدمة، تضاعف حجم الحركة عىل تطبيقات المحادثات الفورية المثيلة من  -
جم الحركة عىل تطبيقات االتصاالت الصوتية المثيلة من ثالثة إىل أربعة خمس إىل ثمانية أضعاف، وتضاعف ح

كة فيسبوك.  كي   الستخدام تطبيقات مماثلة لتطبيقات شر  أضعاف، وذلك نتيجة توجه المشتر

 

ما زالت مجموعة العمل بالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت تقوم بالمتابعة الدورية آلخر المستجدات بشكل  -
، وذلك  ي

كة فيسبوك. لحظ  ي من شر
 لحي   صدور التقرير النهائئ


