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نتائج البحث حول تجميع مؤشرات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال لسنة 2102
تنشر الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت اإلصدار التاسع للبحث الوطني السنوي لتكنولوجيا اإلعالم
واالتصال لدى االسر واألفراد برسم سنة .2102
ويتيح بحث سنة  ،2102الذي أجري خالل الفصل األول من سنة  ،2102إمكانية تتبع أسواق
االتصاالت ومن معرفة بعض التحوالت التي يشهدها المجتمع المغربي بالنسبة لالستعماالت التي تعرف
تغيرا خصوصا بفعل دمقرطة األنترنت والتطور الكبير الذي تعرفه شبكات التواصل االجتماعي .
تميز بحث هذه السنة بوضع أسئلة جديدة تخص الهاتف الثابت والمتنقل ،الحاسوب واالنترنت وعدد من
االستعماالت الجديدة لخدمات االنترنت (التجارة االلكترونية والحكومة االلكترونية والتطبيقات على
الشبكات المتنقلة ،إلخ.)...
وتتلخص مجمل نتائج البحث كالتالي :
 الهاتف المتنقل :نمو متواصل
  %92من األفراد يتوفرون على هاتف متنقل (سجلت هذه النسبة ارتفاعا يقدر بـ  5نقط مقارنة مع.)2100
 خالل سنة  %02 ،2102من األفراد المتوفرين على هاتف متنقل يتوفرون على أكثر من هاتفين(هاتفين ( )2متنقلين على العموم) ،ويعود السبب في هذا التعدد الى الرغبة في ترشيد فاتورة االستهالك
الهاتفي.
 سجل اقتناء أجهزة الهواتف الذكية ) (Smartphoneنموا خالل سنة  2102يقدر بـ ،%30+فخالل سنة  2102نجد  %01من بين األفراد الذين يتوفرون على هاتف متنقل متوفرون على جهاز
هاتف ذكي وبذلك تكون حظيرة أجهزة الهواتف الذكية قد بلغت  2,1مليون جهاز .وقد عبر  %21من
األفراد الغير متوفرين جهاز هاتف ذكي عن رغبتهم في اقتناء جهاز من هذا النوع خالل االثني عشر
( )02شهرا القادمة.
 الهاتف الثابت :نمو بفعل االنترنت بالصبيب العالي )( ADSL
  %20من األسر تتوفر على هاتف ثابت (سجلت هذه النسبة انخفاضا يقدر بـ  4نقط مقارنة مع % 01 .)2100من هذه األسر تتوفر على هاتف ثابت بتنقل محدود و %04تتوفر على هاتف ثابت
كالسيكي .ويرجع السبب في هذا االنخفاض إلى تراجع االشتراك في الهاتف الثابت بتنقل محدود .في
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حين يسجل الهاتف الثابت الكالسيكي نموا نسبيا يرجع الفضل فيه الى نسبة النمو الذي يحققه التوفر على
اشتراك في االنترنت ،والذي يعرف تقدما ملموسا حيث بلغت هذه النسبة  %55من األسر التي تتوفر
خط هاتفي ثابت من الصنف الكالسيكي.
 الحواسب :اتجاه نحو تعدد التجهيزات
  %42من األسر تتوفر على حاسوب (سجلت هذه النسبة ارتفاعا يقدر بـ  4نقط مقارنة مع 2100و 22نقطة مقارنة مع  .)2114وبلغت نسبة األسر التي تتوفر على أكثر من جهاز  %20أي بمعدل
 0,4جهاز لكل أسرة.
 يسجل الحاسوب المحمول حضورا متناميا داخل األسر إذ بلغت هذه النسبة  %55من األسر سنة 2102بالمقارنة مع %51سنة  2100و %45سنة .2101
 أصبحت اللوحات االلكترونية ،التي شرع في استعمالها ابتداء من سنة  ،2100تمثل سنة ،2102نسبة  %5من حظيرة الحواسب لدى األسر.
 تقدر حظيرة الحواسب المستخدمة من قبل الخواص سنة  ،2102حوالي  4,058مليون وحدة ،مقابل 545،2مليون سنة 2100
 كما في  ،2100يرجع السبب في عدم اإلقدام على اقتناء الحاسوب الى عدم وجود الحاجة كسبب أولمتبوعا بعامل السعر المرتفع.
 األنترنت :نجاح مفتاح الولوج لشبكات  3Gوإقبال قوي على شبكات التواصل االجتماعي
  %23من األسر تتوفر على ولوج لألنترنت (سجلت هذه النسبة ارتفاعا يقدر بـ  4نقط مقارنة مع %21 .)2100من األسر تستعمل فقط مفتاح الولوج من الجيل الثالث لولوج لشبكة االنترنت و%5
تستعمل االنترنت الثابت و % 4من األسر تستعمل الوسيلتين معا.
 عبرت نسبة  %20من األسر الغير متوفرة على الولوج الى األنترنت عن رغبتها في التوفر علىولوج خالل االثني عشر ( )02شهرا القادمة من بين هذه النسبة نجد  % 15منها ترغب في الولوج
بواسطة مفتاح الجيل الثالث.
 يرجع السبب في عدم اإلقدام على االشتراك الى نفس أسباب عدم اإلقدام على اقتناء حاسوب وهيعدم وجود الحاجة أوال وعامل السعر المرتفع ثانيا.
 يبلغ عدد مستعملي االنترنت بالمغرب  05،1مليون مستعمل سنة  % 52 ،2102من بينهميرتبطون باالنترنت يوميا ونسبة  %.25على األقل مرة في األسبوع .أكثر من الثلثين يقضون ما بين
 21دقيقة وساعتان يوميا على الشبكة.
 تعتبر شبكات التواصل االجتماعي أول استعماالت االنترنت بالنسبة للمغاربة حيث بلغت نسبة األفرادمستعملي هذه الشبكات  %11من بين مستعملي االنترنت خالل االثنا عشر شهرا األخيرة .كما يعد
تحميل المضامين والرسائل الفورية والهاتف عبر اإلنترنت ورسائل البريد االلكتروني من بين
االستعماالت المفضلة كذلك.
 وبالنسبة ألماكن االرتباط باإلنترنت خارج المنزل ،تظل نوادي االنترنت أهم أماكن االرتباط بنسبة .%22يليها االرتباط لدى أسرة أخرى بنسبة .%25
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 االستعماالت الجديدة  :نمو اإلدارة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية
التجارة اإللكترونية
ما يقارب  211 111من مستعملي االنترنت قاموا بعملية شراء على الخط خالل سنة  2102أي أكثر
بمرتين من سنة  2100مع تسجيل نمو قوي بالنسبة لمستعملي االنترنت الذين قاموا بعمليات اقتناء
متعددة خالل السنة ( %11خالل سنة  2102مقابل  %45سنة  ،)2100ما يناهز ثالثة أرباع هؤالء
قاموا بعملية الشراء عبر مواقع مغربية.
ارتفعت نوايا االقتناء على الخط بتسع نقاط بين سنتي  2100و 2102حيث انتقلت من  %5إلى %01
من مستعملي االنترنت .ويعزى هذا االرتفاع بصفة خاصة إلى تحسن مستوى الثقة في التجارة
اإللكترونية وأمن المعامالت على الخط.
تعد األدوات اإللكترومنزلية من المواد األكثر اقتناء على الخط بنسبة  %21من المشترين .تليها منتجات
المالبس والموضة بنسبة  %23والتكنولوجيات الحديثة بـ .%24

التطبيقات المتنقلة والخدمات البنكية المتنقلة :
 حوالي  %02من األفراد استعملوا تطبيقات متنقلة خالل اإلثنى عشر شهرا األخيرة %21 ،منهمبصفة أسبوعية.
 أكثر التطبيقات استعماال تهم التموقع الجغرافي  ،%40مواقع التواصل االجتماعي  %01واأللعاب. %01
 فقط  %2من المغاربة يلجؤون الى تطبيقات األداء المتنقلة من أجل تحويالت مالية أو عملياتتجارية .في حين أن  %51من المغاربة غير المستعملين ،مستعدون للقيام بعمليات من هذا القبيل ألداء
فواتير الماء والكهرباء أو تحويل الحسابات المتنقلة .أما فيما يخص األداء لدى التجار ،فهذه التطبيقات ال
تعني سوي  %21من األفراد.
خدمات اإلدارة اإللكترونية:
 يرى  %22من األفراد أن خدمات اإلدارة االلكترونية تمكن من اختزال الوقت والمسافات لقضاءأغراض إدارية في حين أن  %25ترى أن مثل هذه الخدمات تحد من الرشوة.
 يعد الهاتف (خدمة الصوت) الوسيلة المفضلة بالنسبة لخدمات اإلدارة االلكترونية المستعملة لدىالمغاربة يليه االنترنت بنسبة .%22
 أكثر من  %45من األفراد يستعملون أو يرغبون في استعمال خدمات اإلدارة االلكترونية إلنجازالوثائق االدارية (عقود االزدياد ،جواز السفر )...و % 21لتأدية الفواتير.
 أكثر من نصف األفراد مستعدون لألداء لالستفادة من خدمات اإلدارة اإللكترونية ،وحوالي %51مستعدون ألداء ما بين درهمين و 5دراهم عن كل عملية.
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