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 حفيـــبالغ ص

 2015 يونيو  90
 بالمغرب لوجيا المعلومات واالتصاالتوالبحث الوطني السنوي لتكن

 على تتوفرمن األسر ين تاثن نم ةواحد، ين من األسر تتوفر على حاسوبتاثنمن  ةواحد
 االنترنتخدمة 

 
لوجيا وكنالسنوي لت وطنيال بحث( من ال11صالت النسخة الحادية عشرة )مواقنين التتنشر الوكالة الوطنية ل

 .2014سنة  برسماألسر واألفراد لدى المعلومات واالتصاالت 

التي شهدها رات طوالت مجملتتبع  منيمكن بحيث ، 2015 سنةاألول من  خالل الفصلتم إنجاز البحث 

ة يالمغربالساكنة على مستوى جارية ال هات والتحوالتجووبعض الت، 2014خالل  سوق االتصاالت
 اإلنترنت.بالموازاة مع تطور دمقرطة 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عمال ستاو لوجالمؤشرات الرئيسية المعدات والوعملية تجميع  شملت
 .شبكات التواصل االجتماعياستخدام  المغرب إضافة إلىمن قبل األسر واألفراد في 

وذلك  متنقل هاتفم رقيتوفرن على أكثر من منهم  ٪13. متنقلةهواتف  يتوفرون علىمن األفراد  94.1٪

 .2013 سنةنقاط مئوية مقارنة مع  4بانخفاض قدره 

خالل سنة هاتف ذكي  علىيتوفرون  ٪38.2 نجد، متنقلهاتف الذين يتوفرون على بين األفراد من و

بنسبة  زيادةمسجلة مليون،  9.4. حيث بلغت حظيرة الهواتف الذكية بالمغرب خالل هذه السنة 2014

 .2013 سنةمقارنة مع  15.7٪

هذا الجهاز خالل ينوون الحصول على  متنقلهاتف على المتوفرين من األفراد غير  ٪41 كما أن حوالي

 هاتف ذكي. في اقتناء يرغبون من بين هؤالء ٪43و المقبلة (12) االثني عشراألشهر 

 ٪24ما يزيد قليال عن  تإذ بلغ ،2014خالل سنة  تراجعاالهاتف الثابت المجهزة ب نسبة األسرتسجل 
 متنقل حسب رأي األسر المستطلعة.الهاتف المن هذا الجهاز بسبب وجود  منفعةالوذلك النعدام 

شبكات إلى  الولوجمستوى في تزايد بالموازاة مع ارتفاع  1حاسوبال تزال نسبة األسر التي لديها جهاز و
 .لدى األسر اإلنترنت

 3.8سر حيث بلغ عدد هذه األ، 2014 تتوفر على حاسوب خاللين من األسر تاثن على ةأكثر من واحد

من  ٪41في حين أن نسبة . 2013سنة نقاط مقارنة مع  6زيادة قدرها مليون أسرة مجهزة مسجلة بذلك 

على األقل  الديه ٪14و حاسوبين صرحت بتوفرها علىمن األسر  ٪27، من حاسوب ربأكثاألسر مجهزة 

                                                           
 المحمول أو األلواح االلكترونية.المقصود هنا الحاسوب المكتبي أو الحاسوب  1 



2 

من أجهزة  ٪51.7 مقابلمن عدد أجهزة الكمبيوتر،  ٪15 األلواح االلكترونية حالياتمثل و. حواسبثالثة 
 المحمولة. حواسبال

 خالل االثني عشر محمول حاسوباقتناء  انيتهالمتوفرة على حاسوب من األسر غير  ٪16.6 توأعرب

 .امكتبي افقط ستختار حاسوب ٪8.2وت الكترونية لوحاتختار سمن األسر  ٪12.7 فيما المقبلة شهرا (12)

( واالفتقار إلى ٪65عدم وجود الحاجة ) فيمن قبل األسر  الحاسوبالرئيسية لشراء  موانعالتتمثل 

 (.٪52.5المهارات )

يعتبر و .2013نقط مقارنة مع  5، بزيادة قدرها 2014 سنة ٪50.4المنازل الى اإلنترنت  نفاذبلغ معدل 

من  ٪36ما يقرب من  ويستخدم لدىإلى اإلنترنت  لوجللو ةالمفضلالنوع أو الطريقة المتنقل االنترنت 

 إلى اإلنترنت. جوللوتستعمل الشبكة الثابتة لفقط من األسر  ٪5األسر. 

، المقبلة شهرا (12) خالل االثني عشرتنوي القيام بذلك  الموصولة باألنترنتمن األسر غير  ٪9كما أن 

 تنقل.المستختار االنترنت  امنه 63.4٪

 ارتفاع ،االشتراك باإلنترنتلعدم  الرئيسية األسباببين أن من غير الموصولة باألنترنت  األسر وأبرزت

 المرتبة في تأتي اإلنترنت خدمات تكلفةأن في حين  (٪46.7)المنفعة  وعدم ،(٪47.2) المعدات تكلفة

 .2013 سنة مع قارنةهذا السبب في تراجع م لكن ،الثالثة

مليون، بزيادة تقدر بـمليون مستعمل  17.3حوالي  2014بلغ عدد مستعملي االنترنت بالمغرب سنة و

( ينتمون 84%) من الساكنة المغربية. غالبية مستعملي االنترنت 56.8%أي بنسبة  2013مقارنة مع سنة 

 سنة. 19-15الى الفئة العمرية بين 

 انطالقا من مساكنهم.يلجون  رباعاأل ثالثة يقرب ماو ،56.7%بلغ عدد الذين استعملوا االنترنت يوميا كما 

 .وجودهم مكان عن النظر بغض النقالة هواتفهم عبر اإلنترنت يلجون اإلنترنت مستخدمي من 59٪

الولوج و، االجتماعيشبكات التواصل ي المشاركة فمن أجل  ةالمغاربة األنترنت بصفة أساسي يستعملو
 برع الهاتفي واالتصال الوسائط متعددةال ياتمحتوال وتحميل ومشاهدةلكتروني خدمات البريد اإلإلى 

 .اإلنترنت

ن في اليوم وذلك ع ساعتين من أقل شبكات التواصل االجتماعيإلى  االنترنت مستخدمي غالبية ويلج
ل شبكات التواصعلى  االنترنت ومستخدمالوقت الذي يقضيه . غير أن طريق مختلف المعدات واألجهزة

 من الهاتف المحمول هو أطول من على جهاز الكمبيوتر. االجتماعي
 
 
 

 


