
1 

 
 

 

 الغ صحفيــــــــب
 4162يونيو   61

 بالمغربتكنولوجيا اإلعالم واالتصال استعمال حول السنوي نتائج البحث 
 

البحث السنوي حول استعمال تكنولوجيا اإلعالم  النسخة العاشرة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت تنشر
 .3102برسم سنة  بالمغربلدى األسر واألفراد واالتصال 

 

من تتبع نمو سوق  ،، وسيمكن في نفس الوقت3102خالل الفصل األول من سنة  ،بحثهذا الأنجز 
في  غييربعض التوجهات والتحوالت التي تطرأ على الساكنة المغربية وما يرافقها من تكذا االتصاالت و 

 .االستعماالت بالموازاة مع دمقرطة االنترنت
تكنلوجيا االعالم واالتصال من لدن األسر  الالتجهيز والولوج واستعم، حصل عليهاتهم المؤشرات الرئيسية الم

 اتتصور و  النواياالى  باإلضافة التجهيز وأ الوتهم كذلك االنتظارات ومعيقات االستعم .بالمغرب واألفراد
 .األفراد لتكنلوجيا االعالم واالتصال

 باستعمال شبكات التواصل االجتماعيمؤشرات جديدة تتعلق النسخة العاشرة من البحث، تضمن ت اكم
 .واستعمال تكنلوجيا االعالم واالتصال من لدن الشباب واألطفال

 

 إقبال متنامي على الهواتف الذكية : الهاتف المتنقل 

، 3102سنة  ،%39صل إلى يلعلى منحاه التصاعدي  مستوى تجهيز األفرادحافظ  ،بالنسبة للهاتف المتنقل
 . 3103 مقارنة مع سنة واحدةنقطة مسجال بذلك زيادة 

 ي اشتراكقل عن بطاقاتتال ) 3102سنة  %61 ةالذين يتوفرون على تجهيزات متعدد األفرادنسبة  توبلغ
SIM)  ت تقريباعفاضتهواتف ذكية الذين يتوفرون على نسبة األفراد في حين أن . 3103 سنة %69مقابل 

األفراد غير  يثلث حوالي .جهازمليون  1.2حوالي  أي ،%99لتصل إلى  3102و 3103بين عامي 
  .المقبلة شهرا االثني عشر خاللمتنقل هاتف اقتناء  معبروا عن نيته ينمجهز ال

 

 .2013سنة  % 26سر المجهزة بالهاتف الثابت لتستقر فيانخفضت نسبة األ، ثابتللهاتف البالنسبة 
السبب الرئيسي  .هذا االنخفاض الى تراجع الهاتف الثابت بتنقل محدود ومنافسة الهاتف المتنقل بويرجع سب
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وجود الهاتف فعل بهو انعدام الحاجة الهاتف الثابت ب هااألسر لعدم تجهيز  من 77% نسبة الذي أبدته
 االثني عشر خاللثابت هاتف نيتها التجهيز بفقط من األسر غير المجهزة   8% أبدت في حين. المتنقل

  .المقبلة شهرا
مليون  9.4 أي 47%تطورا ملحوظا لتصل الى  أو بحاسوب لوحي/بحاسوب والمجهزة عرفت نسبة األسر 

 3102وبلغت نسبة األسر متعددة التجهيز سنة  .2004سنة  11%ولم تكن هذه النسبة تتجاوز ،  أسرة
 .لكل أسرةحاسوب  6.2بمعدل  %93حوالي 

إذ بالمغرب، حظيرة الحواسب  في، أصبحت الحواسب اللوحية  تحتل نسبة متنامية 3100منذ بروزها سنة 
مقارنة مع  (4)بنسبة نقطتين اارتفاع بذلك مسجلة ،من حظيرة الحواسب 9%نسبة  3102مثلت خالل سنة 

 .3100 مقارنة مع سنةنقط  1وبنسبة   3103سنة 
من األسر  8%في حين أن نسبة  ،اقتناء أو استبدال حاسوب فيمن األسر عن رغبتها  22% نسبة  عبرت

  . أو اقتناء حاسوب لوحي خالل االثني عشر شهرا المقبلةتنوي استبدال 
 

  اإلنترنتبالمغاربة أكثر ربطا 

االنترنت  لظوي. 46%، إذ بلغت 3102خالل سنة نقط  1لدى األسر ارتفاعا بـ  االنترنتنسبة نفاذ  تسجل
حين أن  من األسر تستعمل هذه الوسيلة لالرتباط باإلنترنت، في 40%االختيار المفضل حيث المتنقل 
ومن المنتظر أن تعرف هذه النسب ارتفاعا نظرا لكون نسبة  .تستعمل االنترنت الثابت ذه األسرهمن  %11
. االشتراك باإلنترنت خالل االثني عشر شهرا المقبلةنيتها  عبرت عنقد غير المجهزة من األسر  %22

 .تفضل االنترنت المتنقل (70%)غالبيتها 
مستعمل مقارنة مع  011 111، بزيادة تقدر بـ مليون 01.2حوالي بلغ عدد مستعملي االنترنت بالمغرب 

العمرية  الفئة الى مونتمستعملي االنترنت ين من %13 .من الساكنة المغربية %61 أي بنسبة 3103سنة 
 .سنة 42-66 بين

 

 %61و %64الذين استعملوا االنترنت عدد بلغ  ،3102 خالل سنةبالمغرب  لمستعملي االنترنتبالنسبة 
ما بين  ،تضاعفتكما . يرتبطون انطالقا من مساكنهم  %13 ،باألنترنت أقل من مرة في األسبوع ارتبطوا
 .23%لتبلغ  االنترنت الذين يرتبطون بواسطة تجهيزات متنقلةنسبة مستعملي ، 3102و 3103سنتي 
نصف ، (74%) شبكات التواصل االجتماعيمن أجل الولوج الى  ةبصفة أساسيالمغاربة باألنترنت  يرتبط 

 .في اليوم وساعتينبين ساعة  مابها يقضي ثلث هؤالء في حين  يوميةبصفة  الى هذه المواقع هؤالء يلجون
البريد خدمات و  ،(72%)بين االستعماالت األخرى، نجد مشاهدة وتحميل المحتويات المتعددة الوسائط  ومن

 .(57%)االلكتروني
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فخالل سنة   .تغري المزيد من المغاربةالزالت ، نجد أن عملية الشراء على الخط للخدمات الجديدةبالنسبة 
شخصا في حين   750.000شراء على الخط عمليات أو عدة عملية بلغ عدد األفراد الذين أنجزوا  3102
 .القيام بمثل هذه العملية خالل اإلثنى عشر شهرا المقبلةينوون من األفراد  %29

المتوفرين على من األفراد  27% أكثر من ولعا شديدا، ذلك أنبالنسبة للتطبيقات المتنقلة، فإنها تشهد و 
كما أن  .2012 سنة %64مقابل ، 3102حدى التطبيقات المتنقلة سنة إهواتف ذكية صرحوا باستعمال 

 .يوميةأكثر من نصف هؤالء يستعملونها بصفة 
سنة ( e-gov)خدمات الحكومة اإللكترونية ى لجأوا القد   من مستعملي االنترنت 9% من جهة أخرى نجد

وراء اللجوء الى هذه الرئيسي دافع ال ،من هؤالء المستعملين 45%لـ  بالنسبة تعد مسألة ربح الوقتو  ،3102
 .الخدمة

 
 الشباب وتكنلوجيا االعالم واالتصال: 

و ذلك من خالل توجيه سؤال . ألطفالمخصصة لوحدة جديدة   دمجتأ   ،بالنسبة الى بحث هذه السنة
 .سنة 03أقل من  من قبل األطفالتصال الوصي يهم استعمال تكنلوجيا االعالم واال أو ألبل

صرح كما  سنة يتوفرون على هاتف متنقل 03من األطفال أقل من  %61حوالي  ،3102في سنة 
 .بمعرفتهم استعمال حاسوب 66%

في حين ،  3102استعملوا األنترنت خالل سنة  (47%)سنة  03حوالي نصف عدد األطفال أقل من 
  نجد أكثر 

األخير في و . رخص لهم باستعمال األنترنت بمفردهم (28%)سنة  03من ربع عدد األطفال أقل من 
 .3102سنة خالل االجتماعية الشبكات مواقع عبر  تواصلواهؤالء من بين   14%نجد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


