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 الملخص التنفيذي
لى عرض تقرير مفصل عن نتائج مسح نفاذ واستخدام تنقية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد تهدف هذه النشرة إ

إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق إلجراء مسح هو الرئيسي من هذا الالهدف م و2018لعام 

المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد  ةالدراسات والبحوث وتوفير مؤشرات حديثة وجديدة عن مدى نفاذ واستخدام تقني

ات وسلوك األفراد من حيث استخدام وسائل الوضع الراهن لقطاع تقنية المعلوم معرفة فيمما سيساعد متخذي القرار 

االتصاالت داخل المنازل، ويعتبر هذا المسح امتدادًا للدراسات المسحية التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة لإلحصاء في 

 المملكة.

نفاذ ، سرلدى األ تقنية المعلومات واالتصاالتمدى توفر أجهزة وقد سعت الهيئة من خالل هذا المسح الى معرفة وفهم:  

 ةتقني مدى استخدامو ، امتالك األفراد واستخدامهم للهاتف المتنقل بأنواعه،تصاالتالمعلومات واال ةاألسر إلى تقني

الذين يستخدمون تقنية المعلومات ضافة الى الخصائص العامة لألفراد باإل المعلومات واالتصاالت لدى األفراد.

 والحالة التعليمية( وأماكن ومجاالت االستخدام.واالتصاالت )مثل الجنس والعمر والجنسية 

 تقنية المعلومات واالتصاالتوضع تصورات استراتيجية لتطوير قطاع وتقدم هذه النشرة نتائج تمكن المستفيدين منها ل

 . كما ستدعم النتائج من مؤشرات واحصاءات الى تلبية االحتياجات المحلية واإلقليمية والدولية. المملكة في

هذا المسح من الحصول على كل من المؤشرات األساسية لتقنية المعلومات واالتصاالت التي أوصت بها الشراكة يمّكن 

والمؤشرات المحددة التي طلبتها الهيئات الوطنية. في   1المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

حين تم عرض النتائج حول األسر واألفراد بشكل منفصل في النشرة، حيث تم تنظيم النتائج الرئيسية )المذكورة أدناه( حسب 

 .الرئيسية الموضوعات

مناطق المملكة العربية السعودية والذي ، الذي أجري بمجموع الرئيسية للمسحيعرض الملخص التنفيذي بإيجاز النتائج 

وذلك  ،استهدف كل الفئات العمرية للسكان عن "النفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت من جانب األسر واألفراد"

قنية بعد إتباع المعايير الدولية في هذا المجال لضمان إنتاج بيانات موثوق بها وقابلة للمقارنة دوليًا بشأن مدى انتشار ت

 المعلومات واالتصاالت في جميع أنحاء المملكة.

المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد  تقنيةإجراء المسح لقياس نفاذ واستخدام  ، تم2018من عام  نيخالل الربع الثا

 :أدناه أهم النتائجيلي فيما نستعرض و

  

                                                      

وأطلقت رسميا  2003القمة العالمية لمجتمع المعلومات في عام منظمة دولية وإقليمية تعمل على قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقد أسست عقب مرحلة جنيف من  13هي شراكة تضم  1

 ، بهدف عام بتمثل في تحسين تيسر وجودة إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القابلة للمقارنة دوليا.2004في عام 
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 المتنقللهاتف ا

منتشرة  المتنقلةالهواتف  أصبحت حيث. المتنقلةأساًسا على الهواتف  في المملكة العربية السعودية تستند االتصاالت

مما و لهذه الخدمة واالنتشار السريعمما يؤكد التحول  ،األسر في المملكةعلى مستوى  (%99.16)بنسبة  على نطاق واسع

 أنكما  السكان. االتصاالت داخل واستخدام المعلومات قنيةيكشف عن تسارع في اآلونة األخيرة في الوصول إلى ت

الذين تتراوح  األفرادمن  %(92.66) باإلضافة إلى أن .الهاتف المتنقلاستخدموا %( من األفراد بمختلف األعمار 75.19)

 .2018عاًما استخدموها في عام  65إلى 12بين أعمارهم 

 حاسوبأجهزة ال

األجهزة  إضافة إلى أن المحمولة حاسوبألجهزة المع تفضيل واضح  حاسوب،جهاز في المملكة األسر  نم %(50.57)تمتلك 

%( من األفراد 26.68) أنكما  .باختالف المناطق على مستوى المملكة وتختلف هذه النسبة كبير،اللوحية منتشرة إلى حد 

ا عاًم  65إلى  12%( من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 33.16مع العلم أن ) استخدموا الحاسوب.بمختلف األعمار 

 .2018استخدموها في عام 

 يليها، %(71.62الحاسوب حيث تمثل )من قبل مستخدمي أجهزة  األكثر إتقاناً  ةهي المهار الملفاتونقل  نسختعتبر مهارة 

 واللصق الالزمة الستخدامالنسخ  أدواتم ااستخدثم ، %(50.37)حيث تمثل  رسائل البريد اإللكترونيواستقبال إرسال مهارة 

  .%(41.47)يث تمثل اإلنترنت ح

 اإلنترنت

حيث أن  بشكل رئيسي من خالل اتصال النطاق العريض المتنقل. ،اإلنترنتإلى  نفاذمن األسر لديها إمكانية ال %(89.77(

 اإلنترنتمنها لديها نفاذ إلى  %(33.01)عن طريق باقات الهاتف المتنقل و اإلنترنتلديها نفاذ إلى أسر  هي امنه %(68.62)

 .عن طريق مودم متنقل

مكثف وثر أكبشكل  من قبل األفراد إلنترنتأن استخدام ا حيث .اإلنترنتاستخدموا بمختلف األعمار %( من األفراد 69.56)

 .%( وذلك من اجمالي االفراد الذين يستخدمون اإلنترنت98.96كن بنسبة )من المس انطالقاً 

 .2018االنترنت في عام استخدموا  65الى  12%( من األفراد الذين تتراوح أعمارهم 86.35في المقابل تظهر النتائج أن )

%( 5.61)في حين أن  األقل،مرة واحدة في اليوم على  اإلنترنتيستخدمون  (%91.11األفراد )من إن الغالبية الكبرى كما و

يستخدمونها مرة واحدة في الشهر على  %(0.39يوميًا، و )ألقل ولكن ليس مرة واحدة في األسبوع على ا يستخدمونها

 األقل ولكن ليس أسبوعيا.

الذين ترتبط أنشطتهم في التصفح بشكل  األفرادغالبًا ما يتم الوصول إلى اإلنترنت واستخدامها على نطاق واسع من قبل 

بنسبة  بشكل مكثف ي الشبكات االجتماعية والمهنيةوالمشاركة ف التواصل االجتماعي وسائلاستخدام  من خاللأساسي 

االتصال و%( 39.74%( وممارسة أو تحميل ألعاب وتحميل أفالم وصور وموسيقى أو مقاطع الفيديو بنسبة )72.54)

باقي أنماط بالمقارنة مع %( 35.69) بنسبةاو استقبال بريد الكتروني  وارسال%( 38.87) بنسبةاالنترنت الهاتفي عبر 

 هو نقص المعرفة أو المهارات الالزمة الستخدام اإلنترنت ديع عام.والتي يتم الوصول إليها بشكل ضيق بشكل  اط،النش

%(، كما أن ارتفاع تكلفة األجهزة يعتبر من العوائق 41.66)نفاذ لإلنترنت ال السبب األكثر شيوعَا والذي يمنع األسر من

 .%(30.40)لإلنترنت  األساسية لنفاذ األسر
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 فهرس الجداول
 

 رقم

 الجدول
 العنوان

رقم 

 الصفحة

1-1 
التوزيع النسبي لألسر التي لديها نفاذ إلى تقنية المعلومات واالتصاالت على مستوى المناطق 

 33 اإلدارية

1-2 
التوزيع النسبي لألسر التي لديها نفاذ إلى تقنية المعلومات واالتصاالت حسب نوع المسكن على 

 34 مستوى المملكة

 35 التوزيع النسبي ألسباب عدم نفاذ األسرة إلى اإلنترنت على مستوى المناطق اإلدارية  1-3

 36 التوزيع النسبي ألسباب عدم نفاذ األسرة إلى اإلنترنت حسب نوع المسكن  1-4

 37 التوزيع النسبي ألنماط نفاذ األسرة إلى اإلنترنت على مستوى المناطق اإلدارية 1-5

 38 التوزيع النسبي ألنماط نفاذ األسرة إلى اإلنترنت حسب نوع المسكن  1-6

 39 التوزيع النسبي لسرعات اشتراك اإلنترنت الثابت بالمسكن على مستوى المناطق اإلدارية 1-7

1-8 
التوزيع النسبي لسرعات اشتراك اإلنترنت الثابت بالمسكن حسب نوع المسكن على مستوى 

 40 المملكة

2-1 
أشهر األخيرة( حسب  3)خالل  واالتصاالتالتوزيع النسبي لألفراد الذين استخدموا تقنية المعلومات 

 41 الجنس على مستوى المملكة

2-2 
أشهر األخيرة( حسب  3)خالل  واالتصاالتالتوزيع النسبي لألفراد الذين استخدموا تقنية المعلومات 

 42 الفئات العمرية على مستوى المملكة

2-3 
أشهر األخيرة( حسب  3التوزيع النسبي لألفراد الذين استخدموا تقنية المعلومات واالتصاالت )خالل 

 43 الجنسية على مستوى المملكة

2-4 
أشهر األخيرة( حسب  3واالتصاالت )خالل التوزيع النسبي لألفراد الذين استخدموا تقنية المعلومات 

 44 الحالة التعليمية على مستوى المملكة

2-5 
أشهر األخيرة( حسب  3التوزيع النسبي لألفراد الذين استخدموا تقنية المعلومات واالتصاالت )خالل 

 45 الحالة العملية على مستوى المملكة

2-6 
أشهر األخيرة( حسب  3استخدموا تقنية المعلومات واالتصاالت )خالل التوزيع النسبي لألفراد الذين 

 46 الحالة االجتماعية على مستوى المملكة

2-7 
حسب أشهر األخيرة(  3التوزيع النسبي لألفراد الذين استخدموا تقنية المعلومات واالتصاالت )خالل 

 47 المناطق اإلدارية

3-1 
أشهر األخيرة(  3التوزيع النسبي لألفراد الذين امتلكوا الهاتف المتنقل والبريد اإللكتروني )خالل 

 48 حسب الجنس على مستوى المملكة
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3-2 
أشهر األخيرة(  3التوزيع النسبي لألفراد الذين امتلكوا الهاتف المتنقل والبريد اإللكتروني )خالل 

 49 حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة

3-3 
أشهر األخيرة(  3التوزيع النسبي لألفراد الذين امتلكوا الهاتف المتنقل والبريد اإللكتروني )خالل 

 50 مستوى المملكةحسب الجنسية على 

3-4 
أشهر األخيرة(  3التوزيع النسبي لألفراد الذين امتلكوا الهاتف المتنقل والبريد اإللكتروني )خالل 

 51 حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة

3-5 
األخيرة( أشهر  3التوزيع النسبي لألفراد الذين امتلكوا الهاتف المتنقل والبريد اإللكتروني )خالل 

 52 حسب الحالة العملية على مستوى المملكة

3-6 
أشهر األخيرة(  3التوزيع النسبي لألفراد الذين امتلكوا الهاتف المتنقل والبريد اإللكتروني )خالل 

 53 حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة

3-7 
أشهر األخيرة(  3التوزيع النسبي لألفراد الذين امتلكوا الهاتف المتنقل والبريد اإللكتروني )خالل 

 54 حسب المناطق اإلدارية

4-1 
أشهر األخيرة( حسب الجنس على  3التوزيع النسبي لمجاالت استخدام الهاتف المتنقل الذكي )خالل 

 55 مستوى المملكة

4-2 
أشهر األخيرة( حسب الفئات  3لمجاالت استخدام الهاتف المتنقل الذكي )خالل التوزيع النسبي 

 56 العمرية على مستوى المملكة

4-3 
أشهر األخيرة( حسب الجنسية  3التوزيع النسبي لمجاالت استخدام الهاتف المتنقل الذكي )خالل 

 57 على مستوى المملكة

4-4 
أشهر األخيرة( حسب الحالة  3الهاتف المتنقل الذكي )خالل التوزيع النسبي لمجاالت استخدام 

 58 التعليمية على مستوى المملكة

4-5 
أشهر األخيرة( حسب الحالة  3التوزيع النسبي لمجاالت استخدام الهاتف المتنقل الذكي )خالل 

 59 العملية على مستوى المملكة

4-6 
أشهر األخيرة( حسب الحالة  3المتنقل الذكي )خالل التوزيع النسبي لمجاالت استخدام الهاتف 

 60 االجتماعية على مستوى المملكة

4-7 
حسب المناطق أشهر األخيرة(  3التوزيع النسبي لمجاالت استخدام الهاتف المتنقل الذكي )خالل 

 61 اإلدارية

5-1 
األخيرة( حسب الجنس على أشهر  3التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب )خالل 

 62 مستوى المملكة

5-2 
أشهر األخيرة( حسب الفئات العمرية  3التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب )خالل 

 63 على مستوى المملكة

5-3 
أشهر األخيرة( حسب الجنسية على  3التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب )خالل 

 64 المملكةمستوى 
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5-4 
أشهر األخيرة( حسب الحالة  3التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب )خالل 

 65 التعليمية على مستوى المملكة

5-5 
أشهر األخيرة( حسب الحالة العملية  3التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب )خالل 

 66 على مستوى المملكة

5-6 
أشهر األخيرة( حسب الحالة  3التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب )خالل 
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 69 مستوى المملكة

6-2 
أشهر األخيرة( حسب الفئات العمرية  3)خالل التوزيع النسبي ألماكن استخدام األفراد للحاسوب 
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6-3 
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6-4 
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6-6 
أشهر األخيرة( حسب الحالة االجتماعية  3التوزيع النسبي ألماكن استخدام األفراد للحاسوب )خالل 

 74 مستوى المملكةعلى 

 75 حسب المناطق اإلداريةأشهر األخيرة(  3التوزيع النسبي ألماكن استخدام األفراد للحاسوب )خالل  6-7

7-1 
أشهر األخيرة( حسب  3التوزيع النسبي للنشاطات التي قام بها األفراد من خالل الحاسوب )خالل 

 76 الجنس على مستوى المملكة

7-2 
أشهر األخيرة( حسب  3النسبي للنشاطات التي قام بها األفراد من خالل الحاسوب )خالل التوزيع 

 77 الفئات العمرية على مستوى المملكة

7-3 
أشهر األخيرة( حسب  3التوزيع النسبي للنشاطات التي قام بها األفراد من خالل الحاسوب )خالل 

 78 الجنسية على مستوى المملكة

7-4 
أشهر األخيرة( حسب  3النسبي للنشاطات التي قام بها األفراد من خالل الحاسوب )خالل التوزيع 

 79 الحالة التعليمية على مستوى المملكة

7-5 
أشهر األخيرة( حسب  3التوزيع النسبي للنشاطات التي قام بها األفراد من خالل الحاسوب )خالل 

 80 الحالة العملية على مستوى المملكة
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7-6 
أشهر األخيرة( حسب  3التوزيع النسبي للنشاطات التي قام بها األفراد من خالل الحاسوب )خالل 

 81 الحالة االجتماعية على مستوى المملكة

7-7 
حسب أشهر األخيرة(  3التوزيع النسبي للنشاطات التي قام بها األفراد من خالل الحاسوب )خالل 

 82 المناطق اإلدارية

8-1 
أشهر األخيرة( حسب الجنس على  3التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد للحاسوب )خالل 

 83 مستوى المملكة

8-2 
أشهر األخيرة( حسب الفئات  3استخدام األفراد للحاسوب )خالل التوزيع النسبي ألسباب عدم 

 84 العمرية على مستوى المملكة

8-3 
أشهر األخيرة( حسب الجنسية على  3التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد للحاسوب )خالل 

 85 مستوى المملكة

8-4 
أشهر األخيرة( حسب الحالة  3للحاسوب )خالل التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد 

 86 التعليمية على مستوى المملكة

8-5 
أشهر األخيرة( حسب الحالة العملية  3التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد للحاسوب )خالل 

 87 على مستوى المملكة

8-6 
أشهر األخيرة( حسب الحالة  3التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد للحاسوب )خالل 

 88 االجتماعية على مستوى المملكة

8-7 
حسب المناطق أشهر األخيرة(  3التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد للحاسوب )خالل 

 89 اإلدارية

9-1 
أشهر األخيرة( حسب الجنس على  3)خالل  لإلنترنتاألفراد استخدام  لمجاالت التوزيع النسبي

 90 مستوى المملكة

9-2 
أشهر األخيرة( حسب الفئات العمرية  3)خالل  لإلنترنتاألفراد استخدام  لمجاالت التوزيع النسبي

 91 على مستوى المملكة

9-3 
أشهر األخيرة( حسب الجنسية على  3)خالل  لإلنترنتاألفراد استخدام  لمجاالت التوزيع النسبي

 92 مستوى المملكة

9-4 
أشهر األخيرة( حسب الحالة التعليمية  3)خالل  لإلنترنتاألفراد استخدام  لمجاالت التوزيع النسبي

 93 على مستوى المملكة

9-5 
أشهر األخيرة( حسب الحالة العملية على  3)خالل  لإلنترنتاألفراد التوزيع النسبي لمجاالت استخدام 

 94 مستوى المملكة

9-6 
أشهر األخيرة( حسب الحالة االجتماعية  3)خالل  لإلنترنتاألفراد التوزيع النسبي لمجاالت استخدام 

 95 على مستوى المملكة

 96 حسب المناطق اإلداريةأشهر األخيرة(  3)خالل  لإلنترنتاألفراد التوزيع النسبي لمجاالت استخدام  9-7
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10-1 
أشهر األخيرة( حسب الجنس على مستوى  3)خالل  لإلنترنتاألفراد التوزيع النسبي لمكان استخدام 

 97 المملكة

10-2 
أشهر األخيرة( حسب الفئات العمرية على  3)خالل  لإلنترنتاألفراد التوزيع النسبي لمكان استخدام 

 98 مستوى المملكة

10-3 
أشهر األخيرة( حسب الجنسية على  3)خالل  لإلنترنتاألفراد التوزيع النسبي لمكان استخدام 

 99 مستوى المملكة

10-4 
الحالة التعليمية على أشهر األخيرة( حسب  3)خالل  لإلنترنتاألفراد التوزيع النسبي لمكان استخدام 

 100 مستوى المملكة

10-5 
أشهر األخيرة( حسب الحالة العملية على  3)خالل  لإلنترنتاألفراد التوزيع النسبي لمكان استخدام 

 101 مستوى المملكة

10-6 
االجتماعية على أشهر األخيرة( حسب الحالة  3)خالل  لإلنترنتاألفراد التوزيع النسبي لمكان استخدام 

 102 مستوى المملكة

 103 حسب المناطق اإلداريةأشهر األخيرة(  3)خالل  لإلنترنتاألفراد التوزيع النسبي لمكان استخدام  10-7

11-1 
أشهر األخيرة( حسب الجنس على  3التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح اإلنترنت )خالل 

 104 مستوى المملكة

11-2 
أشهر األخيرة( حسب الفئات العمرية  3التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح اإلنترنت )خالل 

 105 على مستوى المملكة

11-3 
أشهر األخيرة( حسب الجنسية على  3التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح اإلنترنت )خالل 

 106 مستوى المملكة

11-4 
أشهر األخيرة( حسب الحالة التعليمية  3المستخدمة في تصفح اإلنترنت )خالل التوزيع النسبي للغة 

 107 على مستوى المملكة

11-5 
أشهر األخيرة( حسب الحالة العملية  3التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح اإلنترنت )خالل 

 108 على مستوى المملكة

11-6 
أشهر األخيرة( حسب الحالة االجتماعية  3اإلنترنت )خالل التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح 

 109 على مستوى المملكة

 110 حسب المناطق اإلداريةأشهر األخيرة(  3التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح اإلنترنت )خالل  11-7

12-1 
أشهر األخيرة( حسب  3للنفاذ إلى اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها 

 111 الجنس على مستوى المملكة

12-2 
أشهر األخيرة( حسب  3للنفاذ إلى اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها 

 112 الفئات العمرية على مستوى المملكة

12-3 
أشهر األخيرة( حسب  3للنفاذ إلى اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها 

 113 الجنسية على مستوى المملكة
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12-4 
أشهر األخيرة( حسب  3للنفاذ إلى اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها 

 114 المملكةالحالة التعليمية على مستوى 

12-5 
أشهر األخيرة( حسب  3للنفاذ إلى اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها 

 115 الحالة العملية على مستوى المملكة

12-6 
أشهر األخيرة( حسب  3للنفاذ إلى اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها 

 116 االجتماعية على مستوى المملكةالحالة 

12-7 
حسب أشهر األخيرة(  3للنفاذ إلى اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها 

 117 المناطق اإلدارية

13-1 
أشهر األخيرة(  3للنفاذ إلى اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها 

 118 الجنس على مستوى المملكةحسب 

13-2 
أشهر األخيرة(  3للنفاذ إلى اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها 

 119 حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة

13-3 
أشهر األخيرة(  3للنفاذ إلى اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها 

 120 حسب الجنسية على مستوى المملكة

13-4 
أشهر األخيرة(  3للنفاذ إلى اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها 

 121 مستوى المملكةحسب الحالة التعليمية على 

13-5 
أشهر األخيرة(  3للنفاذ إلى اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها 

 122 حسب الحالة العملية على مستوى المملكة

13-6 
األخيرة( أشهر  3للنفاذ إلى اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها 

 123 حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة

13-7 
أشهر األخيرة(  3نترنت )خالل للنفاذ إلى اإلاألفراد التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها 

 124 حسب المناطق اإلدارية

14-1 
أشهر األخيرة( حسب  3اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها 

 125 الجنس على مستوى المملكة

14-2 
أشهر األخيرة( حسب  3اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها 

 126 الفئات العمرية على مستوى المملكة

14-3 
أشهر األخيرة( حسب  3اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها 

 127 الجنسية على مستوى المملكة

14-4 
أشهر األخيرة( حسب  3اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها 

 128 الحالة التعليمية على مستوى المملكة

14-5 
أشهر األخيرة( حسب  3اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها 

 129 الحالة العملية على مستوى المملكة
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14-6 
أشهر األخيرة( حسب  3اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها 

 130 المملكةالحالة االجتماعية على مستوى 

14-7 
حسب أشهر األخيرة(  3اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها 

 131 المناطق اإلدارية

15-1 
بشراء سلع وخدمات وتنفيذ معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت األفراد التوزيع النسبي لقيام 

 132 مستوى المملكةأشهر األخيرة( حسب الجنس على  3)خالل 

15-2 
بشراء سلع وخدمات وتنفيذ معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت األفراد التوزيع النسبي لقيام 

 133 أشهر األخيرة( حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة 3)خالل 

15-3 
طريق اإلنترنت بشراء سلع وخدمات وتنفيذ معامالت حكومية عن األفراد التوزيع النسبي لقيام  

 134 أشهر األخيرة( حسب الجنسية على مستوى المملكة 3)خالل 

15-4 
بشراء سلع وخدمات وتنفيذ معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت األفراد التوزيع النسبي لقيام 

 135 أشهر األخيرة( حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة 3)خالل 

15-5 
بشراء سلع وخدمات وتنفيذ معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت األفراد التوزيع النسبي لقيام 

 136 أشهر األخيرة( حسب الحالة العملية على مستوى المملكة 3)خالل 

15-6 
بشراء سلع وخدمات وتنفيذ معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت األفراد التوزيع النسبي لقيام 

 137 األخيرة( حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكةأشهر  3)خالل 

15-7 
بشراء سلع وخدمات وتنفيذ معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت األفراد التوزيع النسبي لقيام 

 138 حسب المناطق اإلداريةأشهر األخيرة(  3)خالل 

16-1 
 3بشرائها عن طريق اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام 

 139 أشهر األخيرة( حسب الجنس على مستوى المملكة

16-2 
 3بشرائها عن طريق اإلنترنت )خالل األفراد التوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام 

 140 العمرية على مستوى المملكةأشهر األخيرة( حسب الفئات 

16-3 
 3بشرائها عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام 

 141 أشهر األخيرة( حسب الجنسية على مستوى المملكة

16-4 
 3بشرائها عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام 

 142 أشهر األخيرة( حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة

16-5 
 3بشرائها عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام 

 143 أشهر األخيرة( حسب الحالة العملية على مستوى المملكة

16-6 
 3بشرائها عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام 

 144 أشهر األخيرة( حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة

16-7 
 3بشرائها عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام 

 145 حسب المناطق اإلداريةأشهر األخيرة( 
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17-1 
في عملية شراء السلع والخدمات عبر  األفرادالتوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها 

 146 أشهر األخيرة( حسب الجنس على مستوى المملكة 3اإلنترنت )خالل 

17-2 
في عملية شراء السلع والخدمات عبر  األفرادالتوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها 

 147 أشهر األخيرة( حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة 3اإلنترنت )خالل 

17-3 
في عملية شراء السلع والخدمات عبر  األفرادالتوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها 

 148 أشهر األخيرة( حسب الجنسية على مستوى المملكة 3اإلنترنت )خالل 

17-4 
في عملية شراء السلع والخدمات عبر  األفرادالتوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها 

 149 أشهر األخيرة( حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة 3اإلنترنت )خالل 

17-5 
في عملية شراء السلع والخدمات عبر  األفرادالتوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها 

 150 أشهر األخيرة( حسب الحالة العملية على مستوى المملكة 3اإلنترنت )خالل 

17-6 
في عملية شراء السلع والخدمات عبر  األفرادالتوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها 

 151 أشهر األخيرة( حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة 3اإلنترنت )خالل 

17-7 
في عملية شراء السلع والخدمات عبر  األفرادالتوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها 

 152 أشهر األخيرة( حسب المناطق اإلدارية 3اإلنترنت )خالل 

18-1 
 3بشرائها عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام 

 153 أشهر األخيرة( حسب الجنس على مستوى المملكة

18-2 
 3بشرائها عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام 

 154 أشهر األخيرة( حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة

18-3 
 3بشرائها عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام 

 155 أشهر األخيرة( حسب الجنسية على مستوى المملكة

18-4 
 3بشرائها عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام 

 156 أشهر األخيرة( حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة

18-5 
 3بشرائها عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام 

 157 أشهر األخيرة( حسب الحالة العملية على مستوى المملكة

18-6 
 3بشرائها عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام 

 158 أشهر األخيرة( حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة

18-7 
 3بشرائها عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام 

 159 أشهر األخيرة( حسب المناطق االدارية

19-1 
أشهر  3بشراء السلع والخدمات عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره قام فيها 

 160 األخيرة( حسب الجنس على مستوى المملكة

19-2 
أشهر  3بشراء السلع والخدمات عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره قام فيها 

 161 األخيرة( حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة
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19-3 
أشهر  3بشراء السلع والخدمات عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره قام فيها 

 162 األخيرة( حسب الجنسية على مستوى المملكة

19-4 
أشهر  3بشراء السلع والخدمات عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره قام فيها 

 163 األخيرة( حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة

19-5 
أشهر  3بشراء السلع والخدمات عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره قام فيها 

 164 األخيرة( حسب الحالة العملية على مستوى المملكة

19-6 
أشهر  3بشراء السلع والخدمات عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره قام فيها 

 165 األخيرة( حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة

19-7 
أشهر  3بشراء السلع والخدمات عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره قام فيها 

 166 األخيرة( حسب المناطق اإلدارية

20-1 
أشهر  3للسلع والخدمات عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم شراء 

 167 األخيرة( حسب الجنس على مستوى المملكة

20-2 
أشهر  3للسلع والخدمات عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم شراء 

 168 األخيرة( حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة

20-3 
أشهر  3للسلع والخدمات عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم شراء 

 169 األخيرة( حسب الجنسية على مستوى المملكة

20-4 
أشهر  3للسلع والخدمات عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم شراء 

 170 األخيرة( حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة

20-5 
أشهر  3للسلع والخدمات عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم شراء 

 171 األخيرة( حسب الحالة العملية على مستوى المملكة

20-6 
أشهر  3للسلع والخدمات عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم شراء 

 172 األخيرة( حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة

20-7 
أشهر  3للسلع والخدمات عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم شراء 

 173 األخيرة( حسب المناطق اإلدارية

21-1 
أشهر  3عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للخدمات اإللكترونية التي استخدمها 

 174 األخيرة( حسب الجنس والخدمات الحكومية على مستوى المملكة

21-2 
أشهر  3عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للخدمات اإللكترونية التي استخدمها 

 175 األخيرة( حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة

21-3 
أشهر  3عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للخدمات اإللكترونية التي استخدمها 

 176 األخيرة( حسب الجنسية على مستوى المملكة

21-4 
أشهر  3عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للخدمات اإللكترونية التي استخدمها 

 177 األخيرة( حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة
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21-5 
أشهر  3عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للخدمات اإللكترونية التي استخدمها 

 178 األخيرة( حسب الحالة العملية على مستوى المملكة

21-6 
أشهر  3عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للخدمات اإللكترونية التي استخدمها 

 179 األخيرة( حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة

21-7 
أشهر  3عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للخدمات اإللكترونية التي استخدمها 

 180 األخيرة( حسب المناطق االدارية 

22-1 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها 

 181 األخيرة( حسب الجنس على مستوى المملكة

22-2 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها 

 182 األخيرة( حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة

22-3 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها 

 183 األخيرة( حسب الجنسية على مستوى المملكة

22-4 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها 

 184 األخيرة( حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة

22-5 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها 

 185 األخيرة( حسب الحالة العملية على مستوى المملكة

22-6 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها 

 186 األخيرة( حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة

22-7 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها 

 187 األخيرة( حسب المناطق اإلدارية

23-1 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ 

 188 األخيرة( حسب الجنس على مستوى المملكة

23-2 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ 

 189 األخيرة( حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة

23-3 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ 

 190 األخيرة( حسب الجنسية على مستوى المملكة

23-4 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ 

 191 األخيرة( حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة

23-5 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ 

 192 األخيرة( حسب الحالة العملية على مستوى المملكة

23-6 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ 

 193 األخيرة( حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة
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23-7 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ 

 194 األخيرة( حسب المناطق االدارية

24-1 
أشهر األخيرة( حسب  3عند استخدام اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها 

 195 الجنس على مستوى المملكة

24-2 
أشهر األخيرة( حسب  3عند استخدام اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها 

 196 الفئات العمرية على مستوى المملكة

24-3 
أشهر األخيرة( حسب  3عند استخدام اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها 

 197 الجنسية على مستوى المملكة

24-4 
أشهر األخيرة( حسب  3عند استخدام اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها 

 198 الحالة التعليمية على مستوى المملكة

24-5 
أشهر األخيرة( حسب  3عند استخدام اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها 

 199 الحالة العملية على مستوى المملكة

24-6 
أشهر األخيرة( حسب  3عند استخدام اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها 

 200 الحالة االجتماعية على مستوى المملكة

24-7 
أشهر األخيرة( حسب  3عند استخدام اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها 

 201 المناطق اإلدارية

25-1 
أشهر األخيرة( حسب الجنس على  3اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام 

 202 مستوى المملكة

25-2 
أشهر األخيرة( حسب الفئات العمرية  3اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام 

 203 على مستوى المملكة

25-3 
أشهر األخيرة( حسب الجنسية على  3اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام 

 204 مستوى المملكة

25-4 
أشهر األخيرة( حسب الحالة  3اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام 

 205 التعليمية على مستوى المملكة

25-5 
أشهر األخيرة( حسب الحالة العملية  3اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام 

 206 على مستوى المملكة

25-6 
أشهر األخيرة( حسب الحالة  3اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام 

 207 االجتماعية على مستوى المملكة

25-7 
أشهر األخيرة( حسب المناطق  3اإلنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام 

 208 اإلدارية

26-1 
أشهر األخيرة( حسب الجنس على  3)خالل  لإلنترنت األفراداستخدام  النسبي لمجاالتالتوزيع 

 209 65-12مستوى المملكة للفئة العمرية 
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26-2 
أشهر األخيرة( حسب الفئات العمرية  3)خالل  لإلنترنت األفراداستخدام  النسبي لمجاالتالتوزيع 

 210 على مستوى المملكة 12-65

26-3 
أشهر األخيرة( حسب الجنسية على  3)خالل  لإلنترنت األفراداستخدام  النسبي لمجاالتالتوزيع 

 211 65-12مستوى المملكة للفئة العمرية 

26-4 
أشهر األخيرة( حسب الحالة التعليمية  3)خالل  لإلنترنت األفراداستخدام  النسبي لمجاالتالتوزيع 

 212 65-12على مستوى المملكة للفئة العمرية 

26-5 
أشهر األخيرة( حسب الحالة العملية على  3)خالل  لإلنترنت األفراداستخدام  النسبي لمجاالتالتوزيع 

 213 65-15مستوى المملكة للفئة العمرية 

26-6 
الحالة االجتماعية  األخيرة( حسبأشهر  3)خالل  لإلنترنت األفراداستخدام  لمجاالتالنسبي التوزيع 

 214 65-15على مستوى المملكة للفئة العمرية 

26-7 
أشهر األخيرة( حسب المناطق اإلدارية  3)خالل  لإلنترنت األفراداستخدام  النسبي لمجاالتالتوزيع 

 215 65-12على مستوى المملكة للفئة العمرية 

27-1 
أشهر األخيرة( حسب الجنس على مستوى  3)خالل  لإلنترنت األفرادالتوزيع النسبي لمكان استخدام 

 216 65-12المملكة للفئة العمرية 

27-2 
-12أشهر األخيرة( حسب الفئات العمرية  3)خالل  لإلنترنت األفرادالتوزيع النسبي لمكان استخدام 

 217 على مستوى المملكة 65

27-3 
أشهر األخيرة( حسب الجنسية على  3)خالل  لإلنترنت األفرادالتوزيع النسبي لمكان استخدام 

 218 65-12مستوى المملكة للفئة العمرية 

27-4 
أشهر األخيرة( حسب الحالة التعليمية على  3)خالل  لإلنترنت األفرادالتوزيع النسبي لمكان استخدام 

 219 65-12مستوى المملكة للفئة العمرية 

27-5 
أشهر األخيرة( حسب الحالة العملية على  3)خالل  لإلنترنت األفرادالتوزيع النسبي لمكان استخدام 

 220 65-15مستوى المملكة للفئة العمرية 

27-6 
أشهر األخيرة( حسب الحالة االجتماعية على  3)خالل  لإلنترنت األفرادالتوزيع النسبي لمكان استخدام 

 221 65-15مستوى المملكة للفئة العمرية 

27-7 
أشهر األخيرة( حسب المناطق اإلدارية  3)خالل  لإلنترنت األفرادالتوزيع النسبي لمكان استخدام 

 222 65-12للفئة العمرية 

28-1 
أشهر األخيرة( حسب الجنس على  3التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت )خالل 

 223 65-12مستوى المملكة للفئة العمرية 

28-2 
أشهر األخيرة( حسب الفئات العمرية  3)خالل التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت 

 224 على مستوى المملكة 12-65

28-3 
أشهر األخيرة( حسب الجنسية على  3التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت )خالل 

 225 65-12مستوى المملكة للفئة العمرية 
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28-4 
أشهر األخيرة( حسب الحالة التعليمية  3االنترنت )خالل التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح 

 226 65-12على مستوى المملكة للفئة العمرية 

28-5 
أشهر األخيرة( حسب الحالة العملية  3التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت )خالل 

 227 65-15على مستوى المملكة للفئة العمرية 

28-6 
أشهر األخيرة( حسب الحالة االجتماعية  3للغة المستخدمة في تصفح االنترنت )خالل التوزيع النسبي 

 228 65-15على مستوى المملكة للفئة العمرية 

28-7 
أشهر األخيرة( حسب المناطق االدارية  3التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت )خالل 

 229 65-12للفئة العمرية 

29-1 
أشهر األخيرة( حسب  3للنفاذ إلى االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها 

 230 65-12الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية 

29-2 
أشهر األخيرة( حسب  3للنفاذ إلى االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها 

 231 على مستوى المملكة 65-12الفئات العمرية 

29-3 
أشهر األخيرة( حسب  3للنفاذ إلى االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها 

 232 65-12الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

29-4 
أشهر األخيرة( حسب  3للنفاذ إلى االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها 

 233 65-12الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

29-5 
أشهر األخيرة( حسب  3للنفاذ إلى االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها 

 234 65-15الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

29-6 
أشهر األخيرة( حسب  3للنفاذ إلى االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها 

 235 65-15الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

29-7 
أشهر األخيرة( حسب  3للنفاذ إلى االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها 

 236 65-12المناطق اإلدارية للفئة العمرية 

30-1 
أشهر األخيرة(  3للنفاذ إلى االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها 

 237 65-12حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية 

30-2 
أشهر األخيرة(  3للنفاذ إلى االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها 

 238 على مستوى المملكة 65-12حسب الفئات العمرية 

30-3 
أشهر األخيرة(  3للنفاذ إلى االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها 

 239 65-12حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

30-4 
أشهر األخيرة(  3للنفاذ إلى االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها 

 240 65-12حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

30-5 
أشهر األخيرة(  3للنفاذ إلى االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها 

 241 65-15حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية 
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30-6 
أشهر األخيرة(  3للنفاذ إلى االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها 

 242 65-15حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

30-7 
أشهر األخيرة(  3للنفاذ إلى االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها 

 243 65-12حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية 

31-1 
أشهر األخيرة( حسب  3االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها 

 244 65-12الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية 

31-2 
أشهر األخيرة( حسب  3االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها 

 245 على مستوى المملكة 65-12الفئات العمرية 

31-3 
أشهر األخيرة( حسب  3االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها 

 246 65-12الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

31-4 
أشهر األخيرة( حسب  3االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها 

 247 65-12الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

31-5 
أشهر األخيرة( حسب  3االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها 

 248 65-15الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

31-6 
أشهر األخيرة( حسب  3االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها 

 249 65-15الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

31-7 
أشهر األخيرة( حسب  3االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها 

 250 65-12المناطق اإلدارية للفئة العمرية 

32-1 
بشراء سلع وخدمات وتنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت  األفرادالتوزيع النسبي لقيام 

 251 65-12أشهر األخيرة( حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية  3)خالل 

32-2 
بشراء سلع وخدمات وتنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت  األفرادالتوزيع النسبي لقيام 

 252 على مستوى المملكة 65-12أشهر األخيرة( حسب الفئات العمرية  3)خالل 

32-3 
بشراء سلع وخدمات وتنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت  األفرادالتوزيع النسبي لقيام  

 253 65-12مستوى المملكة للفئة العمرية أشهر األخيرة( حسب الجنسية على  3)خالل 

32-4 
بشراء سلع وخدمات وتنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت  األفرادالتوزيع النسبي لقيام 

 254 65-12أشهر األخيرة( حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية  3)خالل 

32-5 
بشراء سلع وخدمات وتنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت  األفرادالتوزيع النسبي لقيام 

 255 65-15أشهر األخيرة( حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية  3)خالل 

32-6 
بشراء سلع وخدمات وتنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت  األفرادالتوزيع النسبي لقيام 

 256 65-15أشهر األخيرة( حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية  3)خالل 

32-7 
بشراء سلع وخدمات وتنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت  األفرادالتوزيع النسبي لقيام 

 257 65-12للفئة العمرية  ر األخيرة( حسب المناطق االداريةأشه 3)خالل 
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33-1 
 3بشرائها عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام 

 258 65-12أشهر األخيرة( حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية 

33-2 
 3بشرائها عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام 

 259 على مستوى المملكة 65-12أشهر األخيرة( حسب الفئات العمرية 

33-3 
 3بشرائها عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام 

 260 65-12أشهر األخيرة( حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

33-4 
 3بشرائها عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام 

 261 65-12أشهر األخيرة( حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

33-5 
 3بشرائها عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام 

 262 65-15أشهر األخيرة( حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

33-6 
 3بشرائها عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام 

 263 65-15للفئة العمرية أشهر األخيرة( حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة 

33-7 
 3بشرائها عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام 

 264 65-12أشهر األخيرة( حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية 

34-1 
في عملية شراء السلع والخدمات عبر  األفرادالتوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها 

 265 65-12أشهر األخيرة( حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية  3االنترنت )خالل 

34-2 
في عملية شراء السلع والخدمات عبر  األفرادالتوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها 

 266 على مستوى المملكة  65-12مرية أشهر األخيرة( حسب الفئات الع 3االنترنت )خالل 

34-3 
في عملية شراء السلع والخدمات عبر  األفرادالتوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها 

 267 65-12ى مستوى المملكة للفئة العمرية أشهر األخيرة( حسب الجنسية عل 3االنترنت )خالل 

34-4 
بر في عملية شراء السلع والخدمات ع األفرادالتوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها 

 268 65-12أشهر األخيرة( حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية  3االنترنت )خالل 

34-5 
في عملية شراء السلع والخدمات عبر  األفرادالتوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها 

 269 65-15عملية على مستوى المملكة للفئة العمرية أشهر األخيرة( حسب الحالة ال 3االنترنت )خالل 

34-6 
في عملية شراء السلع والخدمات عبر  األفرادالتوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها 

 270 65-15جتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية أشهر األخيرة( حسب الحالة اال 3االنترنت )خالل 

34-7 
في عملية شراء السلع والخدمات عبر  األفرادالتوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها 

 271 65-12إلدارية للفئة العمرية أشهر األخيرة( حسب المناطق ا 3االنترنت )خالل 

35-1 
 3بشرائها عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام 

 272 65-12لكة للفئة العمرية أشهر األخيرة( حسب الجنس على مستوى المم

35-2 
 3بشرائها عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام 

 273 على مستوى المملكة  65-12شهر األخيرة( حسب الفئات العمرية أ
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35-3 
 3بشرائها عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام 

 274 65-12لمملكة للفئة العمرية أشهر األخيرة( حسب الجنسية على مستوى ا

35-4 
 3بشرائها عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام 

 275 65-12ى مستوى المملكة للفئة العمرية أشهر األخيرة( حسب الحالة التعليمية عل

35-5 
 3بشرائها عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام 

 276 65-15أشهر األخيرة( حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

35-6 
 3بشرائها عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام 

 277 65-15على مستوى المملكة للفئة العمرية أشهر األخيرة( حسب الحالة االجتماعية 

35-7 
 3نترنت )خالل بشرائها عن طريق اال األفرادالتوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام 

 278 65-12أشهر األخيرة( حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية 

36-1 
أشهر  3بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره قام فيها 

 279 65-12للفئة العمرية األخيرة( حسب الجنس على مستوى المملكة 

36-2 
أشهر  3بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره قام فيها 

 280 ى مستوى المملكة عل 65-12األخيرة( حسب الفئات العمرية 

36-3 
أشهر  3بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره قام فيها 

 281 65-12كة للفئة العمرية األخيرة( حسب الجنسية على مستوى الممل

36-4 
أشهر  3بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره قام فيها 

 282 65-12توى المملكة للفئة العمرية األخيرة( حسب الحالة التعليمية على مس

36-5 
أشهر  3ل بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت )خال األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره قام فيها 

 283 65-15األخيرة( حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

36-6 
أشهر  3بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره قام فيها 

 284 65-15مستوى المملكة للفئة العمرية األخيرة( حسب الحالة االجتماعية على 

36-7 
 أشهر 3بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره قام فيها 

 285 65-12العمرية  للفئةاألخيرة( حسب المناطق اإلدارية 

37-1 
أشهر  3للسلع والخدمات عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم شراء 

 286 65-12عمرية األخيرة( حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة ال

37-2 
أشهر  3للسلع والخدمات عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم شراء 

 287 المملكة على مستوى  65-12األخيرة( حسب الفئات العمرية 

37-3 
أشهر  3للسلع والخدمات عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم شراء 

 288 65-12ى مستوى المملكة للفئة العمرية األخيرة( حسب الجنسية عل

37-4 
أشهر  3للسلع والخدمات عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم شراء 

 289 65-12لكة للفئة العمرية األخيرة( حسب الحالة التعليمية على مستوى المم
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37-5 
أشهر  3للسلع والخدمات عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم شراء 

 290 65-15كة للفئة العمرية األخيرة( حسب الحالة العملية على مستوى الممل

37-6 
أشهر  3للسلع والخدمات عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم شراء 

 291 65-15مملكة للفئة العمرية األخيرة( حسب الحالة االجتماعية على مستوى ال

37-7 
أشهر  3للسلع والخدمات عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم شراء 

 292 65-12األخيرة( حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية 

38-1 
أشهر  3عن طريق االنترنت )خالل  األفرادت اإللكترونية التي استخدمها التوزيع النسبي للخدما

 293 65-12األخيرة( حسب الجنس والخدمات الحكومية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

38-2 
أشهر  3عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للخدمات اإللكترونية التي استخدمها 

 294 وى المملكة على مست 65-12األخيرة( حسب الفئات العمرية 

38-3 
أشهر  3عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للخدمات اإللكترونية التي استخدمها 

 295 65-12فئة العمرية األخيرة( حسب الجنسية على مستوى المملكة لل

38-4 
أشهر  3عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للخدمات اإللكترونية التي استخدمها 

 296 65-12لمملكة للفئة العمرية األخيرة( حسب الحالة التعليمية على مستوى ا

38-5 
أشهر  3عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للخدمات اإللكترونية التي استخدمها 

 297 65-15األخيرة(  حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

38-6 
أشهر  3عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للخدمات اإللكترونية التي استخدمها 

 298 65-15المملكة للفئة العمرية  األخيرة( حسب الحالة االجتماعية على مستوى

38-7 
 أشهر 3عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للخدمات اإللكترونية التي استخدمها 

 299 65-12رية للفئة العماألخيرة( حسب المناطق االدارية 

39-1 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها 

 300 65-12العمرية  األخيرة( حسب الجنس على مستوى المملكة  للفئة

39-2 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها 

 301 ى المملكة على مستو 65-12األخيرة( حسب الفئات العمرية 

39-3 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها 

 302 65-12ئة العمرية األخيرة( حسب الجنسية على مستوى المملكة للف

39-4 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها 

 303 65-12مملكة للفئة العمرية األخيرة( حسب الحالة التعليمية على مستوى ال

39-5 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها 

 304 65-15ملكة للفئة العمرية األخيرة( حسب الحالة العملية على مستوى الم

39-6 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها 

 305 65-15المملكة للفئة العمرية األخيرة( حسب الحالة االجتماعية على مستوى 
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39-7 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها 

 306 65-12ية األخيرة( حسب المناطق اإلدارية للفئة العمر

40-1 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ 

 307 65-12األخيرة( حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية 

40-2 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ 

 308 المملكة  على مستوى 65-12األخيرة( حسب الفئات العمرية 

40-3 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ 

 309 65-12ة العمرية األخيرة( حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئ

40-4 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ 

 310 65-12ملكة للفئة العمرية األخيرة( حسب الحالة التعليمية على مستوى الم

40-5 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ 

 311 65-15لكة للفئة العمرية األخيرة( حسب الحالة العملية على مستوى المم

40-6 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ 

 312 65-15ة( حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية األخير

40-7 
أشهر  3معامالت حكومية عن طريق االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ 

 313 65-12ة األخيرة( حسب المناطق االدارية للفئة العمري

41-1 
أشهر األخيرة( حسب  3عند استخدام االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها 

 314 65-12الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية 

41-2 
أشهر األخيرة( حسب  3عند استخدام االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها 

 315 ة على مستوى المملك 65-12الفئات العمرية 

41-3 
أشهر األخيرة( حسب  3عند استخدام االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها 

 316 65-12ية الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمر

41-4 
أشهر األخيرة( حسب  3عند استخدام االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها 

 317 65-12على مستوى المملكة للفئة العمرية  الحالة التعليمية

41-5 
أشهر األخيرة( حسب  3عند استخدام االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها 

 318 65-15ئة العمرية الحالة العملية على مستوى المملكة للف

41-6 
أشهر األخيرة( حسب  3عند استخدام االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها 

 319 65-15للفئة العمرية الحالة االجتماعية على مستوى المملكة 

41-7 
أشهر األخيرة( حسب  3عند استخدام االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها 

 320 65-12المناطق اإلدارية للفئة العمرية 

42-1 
أشهر األخيرة( حسب الجنس على  3االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام 

 321 65-12مستوى المملكة للفئة العمرية 
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42-2 
أشهر األخيرة( حسب الفئات العمرية  3االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام 

 322 على مستوى المملكة  12-65

42-3 
أشهر األخيرة( حسب الجنسية على  3االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام 

 323 65-12مستوى المملكة للفئة العمرية 

42-4 
أشهر األخيرة( حسب الحالة  3االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام 

 324 65-12التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

42-5 
أشهر األخيرة( حسب الحالة العملية  3االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام 

 325 65-15على مستوى المملكة للفئة العمرية 

42-6 
أشهر األخيرة( حسب الحالة  3االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام 

 326 65-15االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

42-7 
أشهر األخيرة( حسب المناطق  3االنترنت )خالل  األفرادالتوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام 

 327 65-12اإلدارية للفئة العمرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/37464B36.xlsx%23RANGE!A36
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/37464B36.xlsx%23RANGE!A36
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/37464B36.xlsx%23RANGE!A63
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/37464B36.xlsx%23RANGE!A63
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/37464B36.xlsx%23RANGE!A63
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/37464B36.xlsx%23RANGE!A90
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/37464B36.xlsx%23RANGE!A90
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/37464B36.xlsx%23RANGE!A90
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/37464B36.xlsx%23RANGE!A117
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/37464B36.xlsx%23RANGE!A117
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/37464B36.xlsx%23RANGE!A117
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/37464B36.xlsx%23RANGE!A144
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/37464B36.xlsx%23RANGE!A144
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/37464B36.xlsx%23RANGE!A144
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/37464B36.xlsx%23RANGE!A171
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/37464B36.xlsx%23RANGE!A171
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/37464B36.xlsx%23RANGE!A171


 2018               واالفراد                       واالتصاالت لألسر  المعلوماتة نفاذ واستخدام تقني مسح 

XXIV 

ت 
ءا

صا
ح

إ
ة

ف
عر

م
ال

 
K

n
o

w
le

d
g

e
 S

ta
ti

st
ic

s
 

2018  

 

18 

 فهرس الرسوم البيانية
 

رقم 

الرسم 

 البياني

 العنوان
رقم 

 الصفحة

 17 المناطق اإلدارية حسبالنسبة المئوية لألسر حسب توفر جهاز التلفزيون  1

 18 المناطق اإلداريةحسب ة لألسر حسب توفر الحاسوب لديهم النسبة المئوي 2

 19 المناطق اإلداريةحسب إمكانية النفاذ الى اإلنترنت  حسبالنسبة المئوية لألسر  3

 20 النسبة المئوية لألسر حسب توفر جهاز التلفزيون حسب نوع المسكن 4

 20 النسبة المئوية لألسر حسب توفر الحاسوب حسب نوع المسكن 5

 21 حسب نوع المسكنلإلنترنت النسبة المئوية لألسر حسب إمكانية النفاذ الى  6

 22 النسبة المئوية لألسر حسب توفر جهاز تلفزيون حسب الجنسية 7

 23 النسبة المئوية لألسر حسب توفر الحاسوب حسب الجنسية 8

 24 حسب الجنسيةلإلنترنت النسبة المئوية لألسر حسب إمكانية النفاذ الى  9

 25 النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون تقنية المعلومات واالتصاالت حسب الجنس 10

 26 لألفراد الذين يستخدمون تقنية المعلومات واالتصاالت حسب الفئات العمرية المئويةالنسبة  11

 27 النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون تقنية المعلومات واالتصاالت حسب الحالة التعليمية 12

 28 العمليةالنسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون تقنية المعلومات واالتصاالت حسب الحالة  13

النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون تقنية المعلومات واالتصاالت حسب الحالة  14

 االجتماعية
29 

النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون تقنية المعلومات واالتصاالت حسب المناطق  15

 اإلدارية
30 

 31 النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون الحاسوب حسب النشاطات 16
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 مقدمة
هـ الهيئة العامة لإلحصاء الصالحية إلجراء العمليات اإلحصائية في 13/1/1437( وتاريخ 211أعطى قرار مجلس الوزراء رقم )

حية قامت الهيئة بإرساء الالمجاالت االقتصادية واالجتماعية والسكانية عن المملكة ونشرها بصفة دورية، وبناء على هذه الص

 .برامج ومسوح تهدف الى توفير قاعدة من البيانات اإلحصائية في كافة المجاالت ومنها )إحصاءات المعرفة(

المعلومات واالتصاالت لألسر  ةالهيئة، فإن مسح نفاذ واستخدام تقني وامتدادًا لسلسلة المسوح الميدانية التي تنفذها

ضمن إحصاءات  واألفرادلألسر المعلومات  ةتقنياالتصاالت ونشاط  مسح تقدمه الهيئة في ثانييعد  2018 واألفراد

 المعرفة إدراكًا من الهيئة ألهمية هذا النشاط وتقنياته الحديثة.

في السنوات األخيرة من حيث ارتفاع نسبة انتشار تلك الخدمات  كبيراً  تطوراً  المعلومات واالتصاالتتقنية ويشهد نشاط 

في ظل هذه  تقنية المعلومات واالتصاالتوتنوعها سواء على مستوى المملكة أو على المستوى الدولي، وقد أصبحت 

ها االقتصادية واالجتماعية المختلفة، كما أصبحت من أهم التطورات الكبيرة محورًا رئيسيًا من محاور التنمية في كافة مجاالت

مقاييس تطور األمم وتقدمها. وقد ساهمت االتصاالت الحديثة في إحداث نقلة نوعية كبيرة على مستوى العالم ككل، إذ 

بسرعة نت كافة المجتمعات )حكومات ومنشآت وأفراد( من التواصل والتخاطب وتبادل المعلومات بكل يسر وسهولة ومكّ 

 فائقة، حتى أصبحت تلك التقنيات من الضرورات اليومية لكافة المجتمعات. 

ن تؤديه أالمعلومات واالتصاالت من قبل األسر واألفراد يعتبر الذراع الفني والتقني األهم، وما يمكن  ةاستخدام تقني إّن 

نشاط الذي هو عماد االقتصاد لمعظم الدول األسر واألفراد من أدوار في التوظيف األمثل لتطور استخدام تقنيات هذا ال

 المتطورة. 

ال يتجزأ من قاعدة هذا النشاط التي  المعلومات واالتصاالت جزءاً  ةوقد أصبحت ضرورة تقديم إحصاءات وبيانات عن تقني

حتمية من خالل تنفيذ عليها القرارات االستراتيجية، ولمواكبة المبادرات والتطورات الدولية أصبح تقديم البيانات ضرورة  بنىت  

مسوحات إحصائية ميدانية تعزز قياس استخدام هذا النشاط على المستوى الدولي، وتقديم إحصاءات قابلة للمقارنات 

 الدولية واإلقليمية وفق المعايير والمفاهيم المتفق عليها دوليًا.  

مل من جميع الشركاء واألسر محل الدراسة، كما يسر الهيئة العامة لإلحصاء أن تتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذا الع

الذي كان لتعاونهم أكبر األثر بعد توفيق الله في إصدار هذه النشرة، وفي نفس الوقت تأمل من الجميع تزويدنا بالمقترحات 

توى النشرة وإضفاء المزيد من عمليات التطوير والتي من شأنها تحسين مح info@stats.gov.sa على البريد اإللكتروني

 .للنشرات القادمة

 

 والله ولي التوفيق،                                                                      

                                                            

 لإلحصاء         العامة الهيئة
 إحصاءات المعرفة                                                                                          

 

 

mailto:info@stats.gov.sa
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 منهجية نشرة مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد
دثة ذات قيمة مضافة تتميز      حَّ انطالًقا من رسالة الهيئة العامة لإلحصاء المتمثلة في تقديم منتجات وخدمات إحصائية م 

والريادة في تطوير القطاع اإلحصائي لدعم بالدقة والشمولية والمصداقية، وفًقا ألفضل المعايير والممارسات الدولية، 

اتخاذ القرار، ولتحقيق رؤية الهيئة المتمثلة في أن تكون المرجع اإلحصائي األكثر تميًزا وابتكاًرا لدعم التنمية االقتصادية 

مراحل العمل واالجتماعية في المملكة العربية السعودية، فقد طورت الهيئة كافة منهجيات أعمالها اإلحصائية  لتنسجم مع 

التي نص عليها دليل إجراءات األعمال اإلحصائية بالهيئة المتوافق مع إجراءات العمل المعتَمَدة لدى المنظمات الدولية ذات 

 العالقة بتطوير المنهجيات اإلحصائية.

ارة" الشاملة، حيث تنقسم مراحل العمل اإلحصائي إلى ثماني مراحل مترابطة، ومرحلة تاسعة تتمثل في مرحلة "اإلد    

 وهي كما يلي:

 

 

 

 

 

هي إحدى منتجات الهيئة التي تم تطوير  ونشرة مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد    

 منهجية العمل فيها وفًقا لتلك المراحل والتي سنتطرق إليها بالتفصيل فيما يلي:

 المرحلة األولى: مرحلة النطاق: 

يتم خالل هذه المرحلة فهم االحتياجات اإلحصائية وتأكيدها، وتحديد الحلول الممكنة، حيث قامت الهيئة العامة         

حصاء بالتواصل وعقد االجتماعات مع شركائها من الجهات الحكومية ذات العالقة بمسح نفاذ واستخدام تقنية لإل

 المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد بالمملكة المتمثلة في:

 هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.     •  االتصاالت وتقنية المعلومات. وزارة •

طبيعة اإلحصاءات التي يمكن أن توفرها تلك الجهات وتحديد احتياجات الهيئة منها. وكذلك وذلك من أجل التعرف على     

أخذ آراء تلك الجهات بعين االعتبار لضمان تحقيق جميع أهداف نشرة مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت 

 لألسر واألفراد، والتي تتلخص فيما يلي:

المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد مما  تقنيةن مدى نفاذ واستخدام توفير إحصاءات ومؤشرات حديثة ع (1

 سيساعد متخذي القرار على معرفة وفهم:

 اإلدارة

 التنظيم التصميم

 التبويب

 الجمع

 التقييم النشر المراجعة

 النطاق
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 المعلومات لدى األسر.وتقنية مدى توفر أجهزة االتصاالت  •

 المعلومات واالتصاالت. تقنيةنفاذ األسر إلى  •

 المعلومات واالتصاالت لدى األفراد. تقنيةمدى استخدام  •

 المعلومات واالتصاالت. تقنيةالفئات العمرية من األفراد الذين يستخدمون  •

 المعلومات واالتصاالت. تقنيةالحالة التعليمية لألفراد الذين يستخدمون  •

 المعلومات واالتصاالت. تقنيةالحالة العملية لألفراد الذين يستخدمون  •

 المعلومات واالتصاالت لدى األفراد.  تقنيةمجاالت استخدام  •

 المعلومات واالتصاالت. لتقنيةأسباب عدم نفاذ األسر  •

 المعلومات واالتصاالت. لتقنيةأماكن استخدام األفراد  •

 المعلومات واالتصاالت. لتقنيةالصعوبات التي تعترض األفراد خالل استخدامهم  •

 المعلومات واالتصاالت لدى األفراد. تقنيةب عدم استخدام أسبا •

 مدى استخدام األسر للخدمات البريدية. •

 تقنيةإيجاد قاعدة عريضة من اإلحصاءات واستخدامها كأساس موثوق إلجراء الدراسات والبحوث لنشاط  (2

 ومات واالتصاالت لألسر واألفراد.المعل

 المرحلة الثانية: مرحلة التصميم:

 الخطوات التي تتم في هذه المرحلة ما يلي: ومن أهم

 أواًل: تحديد المجتمع اإلحصائي 

يتألف المجتمع اإلحصائي المستهدف في نشرة مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد     

 المملكة.من جميع األفراد )سعوديون وغير سعوديين( والذين يقيمون بصورة اعتيادية في 

 ثانيًا: مصادر اإلحصاءات  

من خالل المجتمع اإلحصائي، تقوم الهيئة بجمع بيانات مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر     

م استنادًا على إطار التعداد العام للسكان والمساكن  2016من عينة األسر المسحوبة من تحديث اإلطار لعام  واألفراد

 م(.2010هـ )1431

 ثالثًا: تحديد المفاهيم وتعريفها  
 

 واالتصاالت:تقنية المعلومات  ❖

هو وصف أدوات وطرق النفاذ لوسائط تقنية المعلومات والقيام بعمليات استرجاع البيانات وتخزينها وتنظيمها وأساليب  

ومن بعض أدوات  ،كذلك وصف وسائل عرض المعلومات وتبادلها من خالل الطرق اإللكترونية واليدوية ،معالجة انتاجها

تقنية المعلومات الحواسيب والماسحات الضوئية والكاميرات الرقمية والهواتف والفاكسات واألقراص المضغوطة 

 والبرامج مثل نظام قواعد البيانات والتطبيقات متعددة الوسائط.
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 واالتصاالت:المعلومات  النفاذ واالستخدام لتقنية ❖

تقنية هذه التقنية. فالنفاذ إلى  مواالتصاالت واستخداتقنية المعلومات نفاذ إلى من المهم التمييز بين ما نعنيه بال

 هو مدى توفر هذه التقنية لدى األسرة.  المعلومات واالتصاالت

التصاالت وتقنية يشير إلى استخدام واحد أو أكثر من أفراد األسرة ل وواالتصاالت فهتقنية المعلومات أما استخدام 

 ان ذلك في المسكن أو في مكان آخر.المعلومات سواء ك
 

 التلفزيون: جهاز ❖
االستقبال على مثل شائعة نفاذ  بواسطة وسائلهو جهاز قادر على استقبال إشارات البث التلفازي  التلفزيونجهاز 

جهاز آخر، مثل الحاسوب أو ولكنه قد يدمج أيضًا مع  مستقل عادة جهازهو  التلفزيونجهاز وأو الساتل. الكيبل أو  الهواء

 . المتنقلالهاتف 
 

 جهاز الراديو: ❖

 .FM, AM, SW, LW الشائعة مثلترددات الباستخدام المذاعة هو جهاز لديه إمكانية الستقبال إشارات البث الراديوية 

جهاز استماع صوتي أو هاتف متنقل أو أو ساعة منبهة  آخر مثلجهاز  مدمجًا فيقائم بذاته أو  الراديوويمكن أن يكون 

 .حاسوب
 

 الحاسوب: ❖

المعدات المزودة بقدرات ال يشمل هو و لوحي.محمول أو حاسوب  حاسوب ي أوكتبييشمل الحاسوب حاسوب م

 .حاسوبية مدمجة مثل أجهزة التلفزيون الذكية، واألجهزة المعدة للمهاتفة كوظيفة أولية مثل الهواتف الذكية
 

 الحاسوب المكتبي: ❖

 هو عبارة عن حاسوب يظل ثابتا في مكان واحد عموما. ويتواجد المستخدم عادة أمام الحاسوب ويستعمل لوحة المفاتيح.

 :المحمول الحاسوب ❖

عبارة عن حاسوب صغير الحجم بما يكفي للتمكن من حمله ويسمح عموما بإنجاز نفس المهام مقارنة بالحاسوب المكتبي. 

ويشمل أجهزة الحاسوب الصغيرة من نوع " نوت بوك" ولكنه ال يشمل الحواسيب اللوحية وما شابه ذلك من حواسيب 

 تحمل باليد. 
 

 :اللوحي الحاسوب ❖

 اللمس المسطحة، تعمل بلمس الشاشة بدل )أو فضال عن( استخدام لوحة مفاتيح مادية. هو حاسوب مدمج في شاشة
 

 : متنقلهاتف  ❖

ويشمل ذلك . PSTN)تكنولوجيا خلوية توفر النفاذ إلى الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية ) تنقليستخدم الهاتف الم

( G3من الجيل الثالث ) 2000أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية األنظمة والتقنية الخلوية التماثلية والرقمية، مثل 

 ( واألنظمة المتنقلة المتقدمة. G4والجيل الرابع )

 المستخدمون هم من النوعين: المشتركون بأسلوب الدفع المسبق أو المؤجل )فاتورة(.و

 الذكي:  المتنقل الهاتف ❖

ويحتوي  ،ومزامنة البريد اإللكتروني وفتح ملفات األوفيس رنتاإلنتالهاتف الذكي هو الهاتف الذي يوفر مزايا تصفح 

، ويعرف أيضا بأنه الهاتف الذي يعمل على أحد أنظمة التشغيل التالية: ويندوز فون، QWERTYعلى لوحة مفاتيح كاملة 

لة، الحواسيب سيمبيان أو مشتقاته، لينوكس أو مشتقاته وبالك بيري. الهواتف الذكّية ال تختلف عن الحواسيب المحمو

وهو  Hardware مكملين لبعضهم وهما الـ الشخصّية أو أي جهاٍز آخر في شيء، كل األجِهزة الذكّية تتكون من جزئين

ه، الـ  مكن لمس  شغل للجهاز )نظام التشغيل(. Softwareالجزء الفيزيائي الم   وهو الجزء البرمجي الم 
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 الغير ذكي:  المتنقل الهاتف ❖

او رسائل  SMSالهاتف الذي يوفر خدمة االتصاالت الهاتفية واستقبالها وإرسال رسائل ال  الهاتف الغير ذكي هو

 الوسائط. 
 

 :اإلنترنتشبكة  ❖

ب العالمي، يعمومية وعالمية توفر النفاذ إلى عدد من خدمات االتصاالت تشمل الوِ  يةبوهي شبكة حاس اإلنترنت

بصرف النظر عن الجهاز المستخدم )وال يفترض اقتصار وتنقل الرسائل اإللكترونية واألخبار والتسلية وملفات البيانات. 

اسوب اللوحي والمساعدات الرقمية تنقل أيضا والحالهاتف المبل قد تتعداه إلى الحاسوب فقط، وسيلة النفاذ على 

ويمكن ان يتم النفاذ عبر شبكة اتصاالت ثابتة أو  .وما إلى ذلك، وآالت األلعاب والتلفزيون الرقمي (PDAالشخصية )

 متنقلة.
 

 :DSL مشتركالرقمي ال خطال ❖

خطوط هاتف نحاسية تكنولوجيا لجلب معلومات عرض نطاق عال إلى المساكن والمنشآت االقتصادية الصغيرة عبر 

 عادية.
 

 مودم متنقل  ❖

هو الجهاز الذي ينقل اإلشارات الرقمية الصادرة من جهاز الحاسوب أو جهاز رقمي آخر إلى إشارات تماثلية لخط هاتف 

 ويزيل تشكيل اإلشارة التماثلية الواردة ويحولها إلى إشارة رقمية للجهاز الرقمي.
 

 باقات الهاتف المتنقل:  ❖

من حيث اختالف مكوناتها )مدة المكالمات الهاتفية، عدد أو كمية الرسائل، كمية تدفق  نتجاتالمهي مختلف 

 .في بلد ما أو منطقة ما التي تقدمها شركات االتصاالت المختلفة ....( ومن حيث اختالف أسعارهااإلنترنت

 :Viper opticalااللياف البصرية  ❖

البيانات في شكل ضوء.  هذه التكنولوجيا ذات سرعة عالية جدا تسمح لالستفادة هي أسالك ضوئية مرنة ودقيقة تحمل 

 .DSL خطوط المشتركين الرقمية مرة أكبر من 60من أقصى سرعة على الخط الخاص حتى 

  :شبكة المحمول المتنقلة ❖

يخدم  خاليا،تسمى شبكة المحمول هي شبكة اتصال حيث يكون آخر رابط السلكًيا. وتوزع الشبكة على مساحات أرضية 

ولكن عادًة ما تكون ثالثة مواقع للخاليا أو محطات إرسال واستقبال  األقل،كل منها جهاز إرسال واستقبال ثابت واحد على 

قاعدية. توفر هذه المحطات األساسية للخلية تغطية الشبكة التي يمكن استخدامها إلرسال الصوت والبيانات وغيرها. 

لتجنب التداخل وتقديم جودة خدمة مضمونة  المجاورة،وعة مختلفة من الترددات من الخاليا تستخدم الخلية عادة مجم

 داخل كل خلية.
 

 :Wi Fiال سلكية شبكة  ❖

ف  عرَّ ، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى شبكة أو wireless fidelityبأنها اختصار لإلخالص الالسلكي  Wi-Fiشبكة ت 

مكان هو عندما تذهب إلى  Wi-Fiيو، دون الحاجة إلى استخدام األسالك. مثال على االتصال بها باستخدام موجات الراد

 دون الحاجة إلى توصيل الكمبيوتر بأية أسالك. اإلنترنتويمكن أن تنضم إلى شبكتهم للوصول إلى  ما
 

 شبكة سلكية:  ❖

سّمى شبكة سلكية )باإلنجليزية:  ( عندما Wiredتصّنف الشبكات حسب طريقة توصيل أجهزتها ببعضها البعض، فت 

تكون أجهزتها مّتصلًة ببعضها البعض عن طريق كيبالت النحاس المجدولة، واأللياف البصرية، وغيرها من الكيبالت 

ستخدمة في توصيل األجهزة في عالم الشبكات.  الم 
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 :عريضال النطاق ❖

مصطلح عام يعني إشارة أو جهاز اتصاالت يستعمل عرض نطاق أكبر بالمقارنة مع إشارة أو جهاز عادي أو تقليدي؛ وكلما 

كان النطاق واسعا كلما كانت سعة الحركة أكبر. وفي سياق اتصاالت البيانات، يشير هذا المصطلح إلى معدل نقل 

 على األقل. kbit/s 256البيانات الذي يبلغ 
 

❖ kbit/s (kbit/s أوkbps:) 

بايت. وتعبر  1024في الثانية= ألف بايت في الثانية(. وهي وحدة بيانات تساوي كيلوبايت  1كيلوبايت في الثانية )

 ( في النظام المنطقي.False( أو خطأ )Trueفي النظام االثنيني أو صح ) 0أو  1البايت الواحد عن 
 

 ميجابايت:  ❖

( SI( في النظام الدولي للوحدات )Mالبت للمعلومات الرقمية. يتم تعريف ميجا )الرمز  جابايت هو مضاعفة وحدةالمي

 مليون(، وبالتالي: 1) 106كمضاعف من 

 كيلوبايت 1000بايت=  1000000= بايت 106ميجابايت=  1

التصاالت. إن يتم استخدامها على نطاق واسع عند اإلشارة إلى معدالت نقل البيانات لشبكات الكمبيوتر أو أنظمة ا

 معدالت نقل الشبكة وسرعات التنزيل غالًبا ما تستخدم ميجابايت ككمية تم نقلها لكل وحدة زمنية.
 

 خط هاتف ثابت:  ❖

الشبكة مع جهاز هاتف أو فاكس( مثل لمستخدم الطرفي )اجهاز الهاتف الذي يوصل  شير خط الهاتف الثابت إلى خطي

 الهاتف.)مقسم( بدالة ى لعوالتي لها منفذ خاص ( PSTNالهاتفية العمومية التبديلية )
 

 المخلفات اإللكترونية:  ❖

)هاتف متنقل، هاتف ثابت، حاسوب  هي مجموعة المواد اإللكترونية والتي انتهت أو اقتربت مدة صالحيتها من االنتهاء

 .مكتبي، حاسوب محمول، حاسوب لوحي، شاشات التلفزيون(

 التخزين:  ❖

وهو عندما ال تعود األسرة في حاجة إلى أحد األجهزة أو المعدات ولم يعد يستعملها أي فرد من أفراد األسرة غير أنها 

 تستمر في االحتفاظ بها داخل المنزل.   

  حاوية النفايات: ❖

 لمكان الذي توضع فيه النفايات المنزلية حيث يتم جمعها من قبل الشركات/المؤسسات المكلفة بجمع النفايات.ا

 : إعادة التدوير ❖

أي أن هذه المخلفات اإللكترونية تمت إعادة تدويرها من أجل خلق منتجات ومواد جديدة صالحة لالستعمال ولكن في 

 مجاالت أخرى.

 منحت/وهبت/أعطيت للغير:  ❖

 هو عندما ال تعود األسرة في حاجة إلى أحد األجهزة أو المعدات وتقوم بمنحها للغير )أفراد آخرين ال ينتمون لألسرة(.و
 

 صندوق البريد:  ❖

صندوق البريد هو صندوق معدني يتم تعليقه عادًة على الجدار أمام المنزل، أو المؤسسة التي يتبع  لها، والهدف منه 

ويعرف أيضًا بأنه: عنواٌن مخصٌص لفرد، أو جهة معينة، ويوجد في مكان يسمى )مكتب البريد(، ويحق تبادل الرسائل، 

لصاحب، أو أصحاب صندوق البريد، استخدامه في إرسال، واستقبال الرسائل، والمغلفات، والطرود البريدية، مقابل 

 اتب البريد في الدولة التي تتبع لها.دفع مبلغ معين عند استئجار الصندوق، والذي يعتمد على شروط خاصة بمك
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 العنوان الوطني: ❖
هو عنوان وطني موحد وشامل في المملكة العربية السعودية؛ طورته مؤسسة البريد السعودي وفق مواصفات 

معيارية وتقنية، بهدف االستدالل على المواقع بكل يسر وسهولة، وذلك من خالل تأسيس نظامًا اتصاليًا حديثًا للعنونة 

قوم عليه تطبيقات الحكومة اإللكترونية وأنشطة التجارة اإللكترونية ويتكون العنوان الوطني من ثالثة أقسام رئيسية ت

 اإلضافي. والشكل التالي يوضح العنوان الوطني: هي: الرمز البريدي، ورقم المبنى، والرقم 

 

 

 
 شبكات التواصل االجتماعي: ❖

، وهدفها الرئيس هو بناء تواصل بين مجموعة من اإلنترنتلموجودة على شبكة هي مجموعة من المواقع اإللكترونية، ا

مواقع التواصل االجتماعي، القدرة على معظم  تقدمهاومن الخدمات التي  العالم أرجاءفي مختلف  األفراد أو المنشآت

، ومن تلك المواقع )تويتر، فيس بوك، انستقرام اآلخرين، والتواصل الصوتي، والمرئي فرادالتحدث المكتوب مع األ

 وسناب شات ...الخ(.

 :E-mailااللكتروني البريد  ❖

لتبادل الرسائل والنصوص والملحقات من حاسبة إلى أخرى  محليا وعالمياهي وسيلة تسمح لمستعملي الشبكة 

 خارجهاموجودة داخل المنشأة أو 

 :مدونة ❖

مدونة )اختصار للتعبير مدونة ويب( هو موقع للمناقشة أو موقع إعالمي ينشر في الشبكة العالمية ويتألف من 

 ى األقدم(.( وهي مرتبة ترتيبا زمنيا تصاعديا )من األحدث إل”Posts“مدخالت منفصلة )
 

 خدمات الحكومة اإللكترونية: ❖

هو نظام تتبناه األجهزة الحكومية باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية في ربط أجهزتها بعضها ببعض، وربط مختلف 

خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول األفراد والمنشآت وذلك لخلق عالقة 

 .تتصف بالسرعة والدقة تهدف لالرتقاء بجودة األداءشفافة 

 
 رابعًا: تحديد وحدات المعاينة في مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد 

سـحب فـي المرحلـة األولى مـن      وحدات المعاينة األولية: هي مناطق العد، وهـي عبارة عن وحـدات المعاينـة التـي ت 

 يـم عينـة المسح.تصم

ها فـي المرحلـة الثانيـة مـن تصميـم عينـة      وحدات المعاينة النهائية: هي األسر، هـي وحـدات المعاينـة التـي يتـم سـحب 

 المسح، وتعد كل وحـدة معاينـة ثانويـة جـزًءا مـن وحـدات المعاينـة األولية.

 



 2018واالفراد                                      واالتصاالت لألسر  المعلوماتة نفاذ واستخدام تقني مسح 

8 

ت 
ءا

صا
ح

إ
ة

ف
عر

م
ال

 
K

n
o

w
le

d
g

e
 S

ta
ti

st
ic

s
 

 خامسًا: تحديد المتغيرات وتعريفها 

ذه الخطوة تحديد المتغيرات المراد استنتاجها عند استخراج نتائج المسح، وتحديد الصيغ الرياضية الحتسابها يتم في ه    

 وكما يلي:

 
 سادسًا: تحديد التصنيفات اإلحصائية: 

التصنيف هو مجموعة مرتبة من فئات ذات صلة مستخدمة لتجميع البيانات وفًقا للتشابه، ويشكل التصنيف األساس     

المجاالت اإلحصائية )النشاط االقتصادي، والمنتجات، والنفقات، والمهن أو الصحة، ... إلخ( لجمع البيانات ونشرها في كل 

إذ يسمح تصنيف البيانات والمعلومات وضعها في فئات ذات معنى من أجل إنتاج إحصاءات مفيدة، حيث إن جمع البيانات 

 ات موثوقة وقابلة للمقارنة.يتطلب ترتيبا دقيقا ومنهجيا وفقا لخصائصها المشتركة لكي تكون اإلحصاء

 واألدلة والتصانيف اإلحصائية المستخدمة عند جمع البيانات، هي:  

 أواًل: التصنيف السعودي للمهن:

الذي يوفر نظاًما لتصنيف وتجميع المعلومات المهنية التي ( (ISCOهو تصنيف إحصائي معتمد على التصنيف الدولي     

 دات والمسوح اإلحصائية، وكذلك من السجالت اإلدارية. يتم الحصول عليها عن طريق التعدا

هو تصنيف  مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفرادوالغرض من استخدام هذا التصنيف في 

 المشتغلين حسب مهنهم.

 ثانيًا: الدليل الوطني للدول والجنسيات: 

هو تصنيٌف دولي معياريٌّ موحد، شامٌل للدول والمقاطعات التابعة لها، ويعتمد التصنيف على المعيار الدولي     

ISO3166 country codes)) ويقوم هذا التصنيف بإعطاء رموز للدول والمقاطعات التابعة لها، حيث إن استخدام تلك ،

غراض اإلحصائية مما يوفر الوقت ويجنب األخطاء، والغرض من الرموز واألرقام بداًل من استخدام اسم الدولة مفيد لأل

هو تصنيف األفراد  مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراداستخدام هذا التصنيف في 

 سعوديين أو غير سعوديين.

 سابعًا: تصميم االستمارة

اء في تقنية المعلومات واالتصاالت وقد روعي عند تصميم تم اعداد وتصميم استمارة المسح من قبل مختصين وخبر     

 االستمارة المعايير والتعاريف الدولية. وشملت االستمارة األقسام التالية: 

 معادلة االحتساب المتغير

المجاميع والنسب المئوية 

 الستخراج النتائج والمؤشرات

 X 100= )المجموع المراد تحديد نسبته من العينة / المجموع الكلي من العينة( 
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 (سرةالباحث لأل وقت زيارة)تسند إلى  القسم األول: البيانات التعريفية عن األسرة

 على موقع األسرة االستداللالتي من خاللها يتم  البيانات الجغرافية المميزة

 

 (سرةالباحث لأل وقت زيارة)تسند إلى  القسم الثاني: خصائص المسكن

 سؤالين األول عن نوع المسكن والثاني عن مصدر الكهرباء على  بيانات المسكن واشتملت

 

 (سرةالباحث لأل وقت زيارةإلى )تسند  المعلومات واالتصاالت لتقنيةالقسم الثالث: بيانات نفاذ األسرة 

 اإلنترنتوالنمط المستخدم فيه، وتوفر اشتراك لإلنترنت نوع األجهزة اإللكترونية لدى األسرة، وإمكانية نفاذهم عن  بيانات

 . اإلنترنتالثابت بالمسكن وأسباب عدم نفاذ األسرة إلى 

 

 (ألسرةالباحث لألخيرة التي تسبق زيارة اًا شهر 12 الـ إلى)تسند المخلفات اإللكترونية القسم الرابع: 

أو أصبحت عديمة الفائدة أو تم االستغناء عنها لدى األسرة،  معن توفر أجهزة أو معدات إلكترونية لم تعد تستخد بيانات

 .والمخلفات اإللكترونية وطرق التخلص منها، ويتم في هذا القسم استيفاء أنواع األجهزة وعددها

 

 (ألسرةالباحث لاألخيرة التي تسبق زيارة ًا شهر 12 الـ إلى)تسند  بيانات الخدمات البريدية لألسرالقسم الخامس: 

يتكون هذا القسم من مجموعة من األسئلة تتعلق ما إذا كان لدى األسرة صندوق بريد وعنوان وطني، واستخدام األسرة 

 .اإلنترنتئل والحصول على طلب السلع من خالل للعنوان الوطني والبريد السعودي في إرسال الرسا

 

 (سرةالباحث لأل وقت زيارة)تسند إلى  القسم السادس: الخصائص العامة لألفراد داخل األسرة

االسم ثالثيًا والعالقة برئيس األسرة، الجنس، العمر، الجنسية، المستوى اشتملت على  معلومات عن أفراد األسرة

 لحالة العملية واالجتماعية.وا التعليمي ألفراد األسرة

 

أشهر األخيرة التي تسبق زيارة الباحث  3)تسند إلى الـ  القسم السابع: بيانات امتالك واستخدام الفرد للهاتف المتنقل

 لألسرة(

يتكون هذا القسم من مجموعة من األسئلة عن امتالك الفرد للهاتف المتنقل ونوع الهاتف المتنقل الذي يمتلكه، 

 إلى الهاتف المتنقل الذي يستخدمه الفرد ومجاالت استخدامه.باإلضافة 

 

 أشهر األخيرة التي تسبق زيارة الباحث لألسرة( 3)تسند إلى الـ  القسم الثامن: بيانات استخدام الفرد للحاسوب

لتي تم يتكون هذا القسم من مجموعة من األسئلة تتعلق باستخدام الفرد للحاسوب والغرض من استخدامه، واألماكن ا

استخدام الحاسوب فيها، والنشاطات التي يقوم بها الفرد من خالل الحاسوب، باإلضافة إلى أسباب عدم استخدام الفرد 

 للحاسوب.

 أشهر األخيرة التي تسبق زيارة الباحث لألسرة( 3)تسند إلى الـ  القسم التاسع: بيانات استخدام الفرد لألنترنت

يتكون هذا القسم من مجموعة من األسئلة تتعلق ما إذا كان لدى الفرد بريد إلكتروني واستخدامه لألنترنت، ومجاالت 

، واألجهزة التي ترنتاإلن، واللغة المستخدمة في تصفح اإلنترنت، واألماكن التي استخدم فيها الفرد اإلنترنتاستخدام 

 .اإلنترنت، وقيام الفرد بشراء السلع والخدمات عبر اإلنترنتاستخدمها الفرد للنفاذ إلى 
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 ثامنًا: تصميم اإلطار اإلحصائي وعينة المسح: 

 تصميم خطة األطر اإلحصائية:

 شاء إطار يغطي المجتمع اإلحصائي.تصميم وتوثيق الخطة المثلى إلن (1

 والمواصفات التحليلية للوحدات التي يمكن من خاللها اختيار مقدمي البيانات.وضع القوائم والخرائط  (2

 استخدام السجالت واألطر اإلحصائية المشتركة بقدر اإلمكان. (3

تحديد البيانات الوصفية المطلوبة إلنشاء اإلطار اإلحصائي وإنشاء إطار االختبار، والتحقق من صحته والموافقة  (4

 ية للمسح.على استخدامه للدورة الحال

  :صميم خطة سحب العيناتت

تصميم وتوثيق الخطة المثلى الختيار وحدات العينة التي سيتم جمع البيانات منها، مع ضمان الحصول على  (1

تقديرات ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ ولهذا الغرض تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلـى أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف 

عامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه، بالتجـانس النسـبي فـي  وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة ت 

دمج جميع وحدات المعاينة ا سـحب عينـة عشوائية من كل طبقة بشكل مستقل، وفي النهاية ت  لمسحوبة بحيـث ت 

 لتشكل العينـة الكليـة. 

تصميمها لتغطية المجتمع اإلحصائي المستهدف، وعملية اختيار وحدات العينة من بين األطر اإلحصائية التي تم  (2

اختيار العينة تتم على مرحلتين، في المرحلة األولى يتم اختيار وحدات المعاينة األولية، وهي مناطق العد من 

( منطقة عد في إطار التعداد موزعة 1600إطار عملية حصر وترقيم المباني والوحدات العقارية، حيث يتم اختيار )

جميع الطبقات في جميع المناطق اإلدارية باستخدام األسلوب المتناسب مع الحجم بترجيح عدد األسر  على

ا اختيار وحدات المعاينة النهائية، وهي األسر في مناطق العد  السعودية فيها، ثم في المرحلة الثانية يتم عشوائيًّ

( أسرة من كل منطقة عد، 15ية المنتظمة بواقع )التي تم اختيارها في المرحلة األولى باستخدام العينة العشوائ

 ( أسرة على مستوى المملكة.24000أي ما مجموعه )

أعداد المنهجية المثلى الختيار وحدات العينة بهدف تقديم المخرجات بالجودة المطلوبة، مع الحد األدنى من  (3

 ومراقبة التداخل.العبء على مقدمي البيانات، وذلك باستخدام أساليب التناوب 

 تحديد البيانات الوصفية المطلوبة لتطبيق اإلطار اإلحصائي وتخصيص العينة واختيارها. (4

ق من صحتها والموافقة على استخدامها في التكرار الحالي للمشروع. (5  اختبار وتقييم العينة، والتحقُّ

 المرحلة الثالثة: مرحلة التنظيم: 

 حيث يتم في هذه المرحلة ما يلي:    

إعداد إجراءات سير العمل المطلوبة إلعداد النشرة والتي ستبدأ من المرحلة المقبلة "مرحلة الجمع" وتنتهي  (1

 "بمرحلة التقييم".
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تنظيم وتجميع تلك اإلجراءات، وتحديد التسلسل األنسب لها من أجل الوصول إلى منهجية تحقق أهداف نشرة  (2

 ت لألسر واألفراد.مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاال

االستفادة من الدورات السابقة لنشرة مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد الختبار  (3

 وتطوير إجراءات سير العمل في الدورة الحالية.

 وصف وتوثيق هذه اإلجراءات لتسهيل القيام بالتحديثات في الدورات المستقبلية. (4

ءات سير العمل اإلحصائي للتأكد من أنها تلبي متطلبات إعداد نشرة مسح فاذ واستخدام تقنية تجربة واختبار إجرا (5

 المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد في شكلها النهائي.

 اعتماد إجراءات سير العمل اإلحصائي، ووضع خارطة طريق للتنفيذ. (6

 المرحلة الرابعة: مرحلة الجمع: 

 لتعامل مع جميع البيانات وفق الطرق المناسبة وطبيعة تلك البيانات. ويتم في هذه المرحلة: ا    

 أواًل: جمع بيانات مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد
 
 اختيار العينة:  

العينة على النحو المحدد في خطوة "تصميم خطة سحب العينات" بحيث إن عملية في عملية الجمع يتم اختيار  (1

 االختيار تكون على مستوى المناطق اإلدارية كما يلي:

 

 لتحقق من صحة العينة التي تم اختيارها والموافقة على استخدامها.ا (2

 تدريب وتقييم المرشحين للعمل الميداني:

تم اختيار العاملين المرشحين للمشاركة في هذا المسح حسب معايير ذات عالقة بطبيعة العمل، حيث تم التركيز على     

نوعية العاملين من حيث المستوى العلمي، ويفضل أن يكون المرشح من ذوي الخبرة الذين سبق لهم المشاركة في 

المنطقة 

 اإلدارية

المنطقة  عدد األسر

 اإلدارية

المنطقة  عدد األسر

 اإلدارية

 عدد األسر

 1155 نجــران 1635 عســير 3765 الريـاض

 1080 البــاحة 1320 تبــوك 4350 مكـة المكرمة

المدينة 

 المنورة

 1200 الجــوف 1185 حائــل 1665

الحدود  1185 القصــيم

 الشمالية

1185  

 المجمــوع

 

24000 

 

 

المنطقة 

 الشــرقية

 1275 جـازان 3000
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ريطَة أن يكون َحَسن السيرة والسلوك وسليَم الحواس والئًقا األعمال الميدانية التي نفذتها الهيئة في فترات سابقة ش

ا،  ا ونفسيًّ سنة، ويجتاز البرنامج التدريبي لمسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت  20يقل عمره عن  وأالطبيًّ

 لألسر واألفراد.

خارج الهيئة أو حتى من موظفي الهيئة،  وبعد ذلك تم تأهيل وتدريب جميع المرشحين سواء كانوا من المتعاونين من    

 وذلك من خالل برامج تدريبية خاصة، وفقًا لما يلي:

 عقد برنامج تدريبي للموظفين المختصين بالمركز الرئيس بالهيئة. •

 عقد برامج تدريبية مماثله للمتعاونين من مفتشين ومراقبين وباحثين في مختلف مناطق المملكة. •

ريبية تقديم محاضرات لعدد من المواد الفنية والتقنية واإلدارية والتوعوية، يتم خاللها شرح كتيب وتتضمن البرامج التد     

التعليمات اإللكتروني، والتعريف بأهداف المسح وأسلوب جمع البيانات، وكيفية استخدام الخرائط والوصول، كما تتضمن 

فنية واإلدارية لكافة المشاركين في المسح بمختلف شرًحا مفصاًل لجميع أسئلة االستمارة، وكذلك شرًحا للمهام ال

 مستوياتهم اإلدارية.

لجميع المتدربين، حيث يمكن للمتدربين من  Tablet devices)ومع بداية البرنامج التدريبي تم توفير األجهزة اللوحية )     

 خالل هذه األجهزة القيام بما يلي:

 واه أثناء قيام المدرب المختص بشرح التعليمات.االطالع على كتيب التعليمات والتعرف على محت •

االطالع على االستمارة اإللكترونية للمسح، وتجربة تعبئتها عند تطبيق ذلك في ورش العمل المصاحبة للبرنامج  •

 التدريبي. 

مج الدخول على "نظام التقييم اآللي للبرنامج التدريبي"، حيث يحق للمتدرب إبداء رأيه في تقييم مستوى البرنا •

التدريبي، وذلك بهدف تحسين جودة البرامج التدريبية مستقباًل، وقد اشتمل هذا التقييم على عدة معايير أهمها: 

)مدى إلمام المحاضر بالمادة التي يقدمها، التزام المحاضر بالوقت المحدد في جدول التدريب، شمولية المحاضرة 

 لتحسين جودة البرنامج التدريبي(. لجميع جوانب المسح، مالئمة قاعة التدريب، اقتراحات

الدخول على "نظام التقييم اآللي للمتدربين" مع نهاية البرنامج التدريبي، والذي يمكن من خالله تحديد  •

 مستويات استيعاب المتدربين لمفاهيم وتعليمات المسح.

ا من "نظام التقييم اآللي للمتدربين" ثم يتم ترشيح القوى العاملة للمشاركة في المسح وفًقا لنتائجهم      المستخرجة آليًّ

 د عند تحديد المرشحين وكفاءاتهم.بما يضمن السرعة والدقة والحيا

 أسلوب جمع البيانات الميدانية: 

ينفذ مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد بشكل سنوي، وألن األسرة هي محور البحث     

استخدام أسلوب االتصال المباشر باألسرة في عملية استيفاء استمارة المسح، حيث قام الباحثون المكلفون بهذه فقد تم 
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العملية بزيارة األسر الواقعة ضمن عينة المسح، وقام الباحث عند زيارة األسرة بالتعريف بنفسه، وإبراز الوثائق الرسمية 

هدفه من الزيارة، وإعطاء نبذة عن المسح وأهدافه، وأخذ اإلذن الستيفاء التي تثبت هويته اإلحصائية، كما قام بإيضاح 

بيانات األسرة مباشرًة باستخدام استمارة مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد اإللكترونية، 

د أفــراد األســرة وخصائصــهم السكانية ويتم استيفاء بيانات استمارة المسح بناًء على اإلسناد الزمني المحدد وفًقا لعــد

واالجتماعية واالقتصادية. وباستخدام الباحثين الميدانيين في مختلف مناطق العمل بالمملكة لخاصية التزامن المتوفرة 

على األجهزة اللوحية يتم تحميل ونقل البيانات المستوفاة لألسرة بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات المرتبطة بها في 

 لمركز الرئيس بالهيئة ليتم تخزينها تمهيًدا لمراجعتها ومعالجتها.ا

 التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة ومتابعة جامعي ومقدمي البيانات: 

جّمعة عن طريق مراجعة البيانات من خالل الباحث نفسه والمفتش المسؤول عنه،       يتم التحقق من صحة البيانات الم 

عملية المسح في منطقة اإلشراف، حيث تخضع جميع مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة والمشرف على 

جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيًضا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامًنا مع 

 خر يوم فيها، ومن أبرز مهام غرفة جودة البيانات:وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدًءا من اليوم األول إلى آ

عة وإرسال المالحظات إلى ِفَرق العمل الميدانية على مختلف مستوياتها عن طريق النظام  ▪ جمَّ مراجعة البيانات الم 

اآللي المكتبي المرتبط باألجهزة اللوحية التي يحملها الباحثون لتصلهم المالحظات بشكل آلي سريع في مواقع 

 م.عمله

ا باألسر وطرح بعض األسئلة في االستمارة عليهم للتحقق من سالمة استيفاء الباحث للبيانات،  ▪ االتصال هاتفيًّ

ومدى التزامه بالتعليمات عند الزيارة، والحصول على البيانات المفقودة التي لم يتم تلقيها بعد، وتقديم الشكر 

 ألرباب األسر على تعاونهم.

ي غرفة جودة البيانات يتولى الرد على االستفسارات الميدانية سواء من فئات تكليف فريق فني متخصص ف ▪

 المشتغلين أو من أرباب األسر.

 تطبيق قواعد األخطاء لضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات. ▪

 التحقق من صحة موقع استيفاء االستمارة من خالل مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات المسجلة في ملف العينة. ▪

 :لمرحلة الخامسة: مرحلة التبويبا

دخالت التصنيف والترميز التي تمت أثناء عملية جمع البيانات      الخام( )البيانات  يتم في هذه المرحلة االعتماد على م 

كانت التصنيفات وأدلة الترميز اإلحصائية التي تمت اإلشارة إليها في مرحلة التصميم وهي: الدليل الوطني للدول  سواء

للمهن المعتمد على التصنيف  والتصنيف الوطني( (ISO3166 country codes الدولينسيات المعتمد على الدليل جوال

  (ISCO-08)الدولي 
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أو التصنيفات والترميزات األخرى كالتصنيف الجغرافي للبيانات )مثل توزيع البيانات على مستوى المناطق اإلدارية( أو     

التصنيف النوعي والوصفي كتحديد نوع الجنس، أو الحالة االجتماعية للفرد( ليتم عرضها في جداول مناسبة؛ وذلك حتى 

لنتائج منها، ومقارنتها بغيرها من البيانات، والخروج منها بمدلوالت إحصائية يمكن تلخيصها وفهمها واستيعابها واستنتاج ا

عن مجتمع الدراسة، كما يسهل الرجوع إليها في صورة جداول دون الحاجة لالطالع على االستمارات األصلية، والتي في 

نتطرق وفيما يلي يانات اإلحصائية. بمبدأ سرية البالغالب تحمل بعض البيانات مثل: أسماء األفراد وعناوينهم، مما يخل 

 .ألبرز إجراءات هذه المرحلة

 السابعة: المرحلة أبرز إجراءات

 مطابقة البيانات: 

بهدف إضفاء جودة ودقة على إحصاءات النشرة يتم مراجعة ومطابقة البيانات للتأكد من صحتها ودقتها بطريقة تتناسب     

وطبيعة تلك البيانات. فيتم مطابقة البيانات للدورة الحالية للمسح مع بيانات الدورة السابقة؛ وذلك للتحقق من سالمة 

 ة، واستخراج النتائج ومراجعتها في المراحل التالية لمرحلة التبويب.  البيانات ومنطقيتها تمهيًدا لعملية المعالج

الى البحث في السجالت اإلدارية لدى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للتأكد من بعض المؤشرات  باإلضافة    

 . وعدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل اإلنترنتالرئيسية التي يغطيها المسح مثل عدد مستخدمي 

 إخفاء هوية البيانات: 

َفات الهوية من مجموعة البيانات المدخلة، مثل إخفاء اسم الفرد وعنوانه، وغير      َعرِّ وللحفاظ على سرية البيانات تتم إزالة م 

فات هويته؛ وذلك لضمان حماية خصوصية األفراد عرِّ  .ذلك من م 

 المرحلة السادسة: مرحلة المراجعة: 

 ومن خالل هذه المرحلة يتم التحقق من صحة المخرجات وتفسيرها، وذلك بتنفيذ عدد من الخطوات كما يلي:

  التحقق من صحة مخرجات البيانات:

باإلضافة لعمليات المراجعة على البيانات التي تمت على البيانات المجمعة في المرحلة الرابعة "مرحلة الجمع" للتحقق       

من صحة وسالمة البيانات المجمعة وما تال ذلك من عمليات مراجعة في المرحلة الخامسة "مرحلة التبويب"، فبعد أن تتم 

يتم تحميل وتخزين تلك المخرجات على قاعدة البيانات ليتم مراجعتها ومعالجتها عن عمليات االحتساب واستخراج النتائج 

 طريق المختصين في إدارة إحصاءات المعرفة من خالل البرنامج المعد للمراجعة عبر شاشات المراجعة المصممة لذلك. 
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 التعامل مع البيانات السرية: 

حفظ البيانات بشكل سري في الهيئة العامة     ستخدم إال في األغراض اإلحصائية فقط، وال يمكن بأي  ت  لإلحصاء، وال ت 

ه للنشر هو جداول إحصائية تجميعية  حال من األحوال اإلفصاح عن أية بيانات فردية عن األسرة أو أفرادها، وأنَّ ما يتم إعداد 

اإلدارية والمدن الرئيسة حسب لعدد من خصائص تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر على مستوى المملكة والمناطق 

 الخصائص السكانية.

 المرحلة السابعة: مرحلة النشر:

 يتم خالل هذه المرحلة إعداد المنتج ليصبح جاهًزا للنشر، وذلك عبر القيام بعدد من الخطوات كما يلي: 

 إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر: 

 وذلك من خالل:

 تحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمسوح إحصاءات المعرفة (1

 البيانية للبيانات والمؤشرات.إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم  (2

 إعداد وتجهيز البيانات الوصفية وكتابة منهجية العمل. (3

 مراجعة النشرة تمهيًدا لنشرها. (4

 إعداد المواد اإلعالمية: 

بعد استالم النشرة بصيغتها النهائية من اإلدارة اإلحصائية المختصة "إدارة إحصاءات المعرفة" تقوم اإلدارات اإلعالمية     

هيئة وفًقا الختصاص كل منها بإعداد بيان صحفي وأنفوجرافيك بأبرز نتائج النشرة، وإعداد تقارير صحفية خاصة عنها في ال

رسل لبعض الصحف، ويتم اعتماد المواد اإلعالمية بالتنسيق مع إدارة إحصاءات المعرفة.  ت 

 نشر البيانات: 

 يتم خالل هذه الخطوة ما يلي:

 ئة. رفع النشرة على بوابة الهي (1

 التنسيق مع اإلدارات اإلعالمية في الجهات الشريكة حول وقت نشر المواد الترويجية.  (2

إرسال البيان الصحفي إلى )وكالة األنباء السعودية، والصحف الورقية واإللكترونية، والقنوات واإلذاعات،  (3

 ووكاالت األنباء الدولية(. 

 األنفوجرافيك على موقع تويتر.  نشر التغريدات و (4

 .Presidentرسال النشرة لقائمة العمالء عبر البريد اإللكتروني إ (5

نشر في وسائل اإلعالم بشكل يومي، والتعامل معه وفق محتوى المواد. (6    رصد ما ي 
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 الرد على استفسارات العمالء: 

واالتصاالت لألسر واألفراد يتم استقبال أسئلة واستفسارات العمالء حول نشرة مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات 

ومركز االتصال  -والخطابات الرسمية  -وبريد تزويد العمالء بالبيانات  -ونتائجها من خمس قنوات متاحة )الموقع اإللكتروني 

والزيارات المباشرة( ويتم تلبية طلب العميل بعد التنسيق مع اإلدارة اإلحصائية المختصة من خالل القناة المناسبة له،  -

لك بتوفير المعلومة مباشرة من المكتبة اإلحصائية المتوفرة على موقع الهيئة، أو من خالل اإلدارة اإلحصائية نفسها وذ

 إذا لزم األمر.

 الحفاظ على المحتوى المنشور:

ولضمان الحفاظ على محتويات النشر لفترات زمنية طويلة يقوم مركز الوثائق والمحفوظات بالهيئة بحفظ البيانات  

 منشورة وأرشفتها؛ وذلك للرجوع إليها في أي وقت عند االحتياج، سواء كان ذلك االحتياج من داخل الهيئة أو خارجها.ال

 المرحلة الثامنة: مرحلة التقييم:

بهدف يتم خالل هذه المرحلة إجراء تقييم للعملية اإلحصائية بدًءا من مرحلة الجمع وانتهاء إلى ما بعد نشر البيانات؛ وذلك 

القيام بعملية التحسين للحصول على بيانات ذات جودة عالية، حيث قد تشمل التحسينات المنهجيات والعمليات واألنظمة، 

 ومهارة األفراد العاملين، والمعايير، وأطر العمل اإلحصائي، وذلك بإجراء عدد من الخطوات كما يلي:

 جمع مدخالت التقييم القابلة للقياس:

ثيق أهم التعليقات والمالحظات من مصادرها في مختلف المراحل، ومنها ما يتم جمعه وتوثيقه أثناء حيث يتم جمع وتو

مرحلة الجمع، مثل: التعليقات والمالحظات التي يقدمها جامعو البيانات ومشرفوهم الميدانيون، وكذلك التعليقات 

ه وتوث ها والمالحظات التي يقدمها مقدمو البيانات وهناك ما يتمُّ جمع  ه في مرحلة المراجعة، كالمالحظات التي يستنتج  يق 

ها من الميدان، وأخيًرا يتمُّ جمع وتوثيق التعليقات  المختصون المعنيون بمراجعة وتدقيق وتحليل البيانات التي تم جمع 

َمة من مستخدمي البيانات بعد نشرها.  والمالحظات المقدَّ

 إجراُء التقييم: 

ها، ومقارنة  نتائج هذا التحليل بالنتائج المتوقعة مسبًقا، وبناًء على ذلك يتمُّ وذلك بتحليل مدخالت التقيي م التي تمَّ جمع 

ختَلِف اإلدارات ذات العالقة داخل الهيئة، أو  ها مع المعنيين في م  تحديد  عدد من التحسينات والحلول الممكنة ومناقشت 

المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد، كما يتمُّ خالل هذه  عمالئها من الشركاء في نشرة مسح نفاذ واستخدام تقنية

الخطوة قياس  أداء استخدام العمالء لنتائج نشرة مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد، 

 ومدى رضاهم عنها، والتواصل  مع العمالء غير الراضين، وتقديم  اإليضاحات لهم.

وبناًء على هذه اإلجراءات يتمُّ االتفاق على التوصيات المقترحة للحصوِل على بيانات ذات جودة عالية في الدورة القادمة 

لومات واالتصاالت لألسر واألفرادلنشرة مسح نفاذ واستخدام تقنية المع
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 النتائج واالستنتاجات
تلخص هذه النشرة أبرز النتائج والمؤشرات الهامة لألسر واألفراد في جداول أكثر تفصيال في الملحقات. ومن جهة أخرى  

 نستعرض في هذا القسم أهم المقارنات من خالل الرسوم البيانية.  

 

 نفاذ االسر إلى تقنية المعلومات واالتصاالت
يحتوي هذا الجزء على مقارنات النسب لألسر الذين لديهم نفاذ الى تقنية المعلومات واالتصاالت مع األسر الذين ليس 

 لديهم نفاذ الى تقنية المعلومات واالتصاالت وذلك على حسب المناطق اإلدارية ونوع المسكن والجنسية. 

 تقنية المعلومات واالتصاالت والمناطق اإلدارية:  -1

 تلفزيونجهاز ال .أ

 ( يتضح أن معظم األسر لديها جهاز تلفزيون واحد على األقل. 1من خالل الشكل رقم )

 جهاز التلفزيون على مستوى المناطق اإلدارية النسبة المئوية لألسر حسب توفر :1شكل رقم 
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 حاسوب .ب

( يتضح أن نسبة األسر في المنطقة الشرقية التي لديها جهاز حاسوب هي األعلى على مستوى 2من خالل الشكل رقم )

% من  31.19%، في حين بلغت النسبة األقل في منطقة الحدود الشمالية 68.60السكان في نفس المنطقة حيث بلغت 

 اجمالي سكان منطقة الحدود الشمالية. 

 على مستوى المناطق اإلدارية: النسبة المئوية لألسر حسب توفر الحاسوب لديهم 2شكل رقم 
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 النفاذ الى اإلنترنت .ج

( يتضح أن نسبة األسر التي لديها نفاذ الى اإلنترنت متقاربة في جميع مناطق المملكة، في حين 3من خالل الشكل رقم )

األقل نسبيا مقارنة مع جميع  الجوفالذين أفادوا بأن لديهم نفاذ الى اإلنترنت في منطقة المدينة المنورة ويتضح أن األسر 

 %.     84.22% ،81.46المناطق حيث بلغت النسبة المئوية على التوالي 

 اإلنترنت على مستوى المناطق اإلداريةنفاذ الى النسبة المئوية لألسر حسب إمكانية ال :3شكل رقم 
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  :ونوع المسكنتقنية المعلومات واالتصاالت  -2

 التلفزيونجهاز  .أ

( يتضح أن معظم األسر والتي تسكن )فيال، دور في فيال( لديهم جهاز تلفزيون واحد على 4من خالل الشكل رقم )

األقل، في حين يتضح أن النسبة تقل في المساكن األخرى مثل استراحة او سكن عمال حيث بلغت نسبة الذين يملكون 

 %.60.94جهاز تلفزيون 

 حسب نوع المسكنجهاز التلفزيون  النسبة المئوية لألسر حسب توفر :4شكل رقم 

 

 الحاسوب  .ب

% 59.86% وفي دور في فيال 73.33( يتضح أن نسبة األسر الذين لديهم حاسوب في فيال 5من خالل الشكل رقم )

بينما تقل نسبة توفر الحاسوب لدى االسر في أنواع المساكن األخرى )مثل استراحة او سكن عمال حيث بلغت النسبة 

 %(.9.58المئوية 

 الحاسوب حسب نوع المسكن النسبة المئوية لألسر حسب توفر :5شكل رقم 
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 الى اإلنترنتالنفاذ  .ج

% وفي دور في 96.49تضح أن نسبة األسر الذين لديهم إمكانية النفاذ الى اإلنترنت في فيال ( ي6من خالل الشكل رقم )

يتضح أن النسبة تقل في المساكن األخرى مثل استراحة او سكن عمال حيث بلغت نسبة الذين %، في حين 93.55فيال 

 %.75.97 لديهم نفاذ الى اإلنترنت

 اإلنترنت حسب نوع المسكننفاذ الى نسبة المئوية لألسر حسب إمكانية ال: ال6شكل رقم 
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  :والجنسيةتقنية المعلومات واالتصاالت  -3

 جهاز التلفزيون .أ

( يتضح أن نسبة األسر )السعوديين وغير السعوديين( لديهم جهاز تلفزيون واحد على األقل داخل 7من خالل الشكل رقم )

% 82.87و% من اجمالي السكان السعوديين 98.87المنازل، حيث بلغت نسبة األسر السعوديين الذين لديهم جهاز تلفزيون 

 لغير سعوديين.لألسر الغير سعودية بالنسبة إلجمالي السكان ا

 تلفزيون حسب الجنسيةجهاز  النسبة المئوية لألسر حسب توفر: 7شكل رقم 
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 الحاسوب .ب

% من 35.17( يتضح أن نسبة األسر الغير سعودية الذين تتوفر لديهم أجهزة حاسوب بلغت 8من خالل الشكل رقم )

% من اجمالي 60.16اجمالي الغير سعوديين، في حين ان نسبة األسر السعودية الذين تتوفر لديهم أجهزة حاسوب بلغت 

 السكان السعوديين.  

 حسب الجنسيةالحاسوب  النسبة المئوية لألسر حسب توفر: 8شكل رقم 
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 الى اإلنترنتالنفاذ  .ج

)سعوديين وغير سعوديين( لديهم إمكانية نفاذ الى اإلنترنت وقد بلغت  األسر معظم( يتضح أن 9من خالل الشكل رقم )

  %. 85.37% ،92.51نسبتهم على التوالي 

 اإلنترنت حسب الجنسيةنفاذ الى النسبة المئوية لألسر حسب إمكانية ال: 9شكل رقم 
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 واالتصاالتلتقنية المعلومات استخدام األفراد 
نسبة االفراد الذكور أكبر من نسبة االفراد االناث في استخدام تقنية المعلومات ( أن 10يتضح من خالل الشكل رقم )

  واالتصاالت )الهاتف المتنقل، الحاسوب، اإلنترنت(. 

 ات واالتصاالت حسب الجنس: النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون تقنية المعلوم10شكل رقم 
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سنة يستخدمون تقنية المعلومات  44الى  15غالبية االفراد الذين تتراوح أعمارهم بين أن  نجد (11من خالل الشكل رقم )

  . 24-20واالتصاالت حيث بلغت النسبة األعلى في االستخدام لألفراد الذين يقعون في الفئة العمرية 

 معلومات واالتصاالت حسب الفئات العمرية: النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون تقنية ال11شكل رقم 
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النسبة األعلى لألفراد الذين يستخدمون الهاتف المتنقل الذكي الذين يحملون أن  يتضح (12من خالل الشكل رقم )

( في حين نالحظ ان الفئة العمريةنفس يقعون في % من اجمالي االفراد الذين 99.13شهادة الدبلوم العالي )بلغت 

من اجمالي االفراد الذين  %57.92معظم االفراد األميين قد بلغت نسبة استخدامهم الهاتف المتنقل الغير ذكي )بواقع 

النسب األعلى لألفراد الذين يستخدمون أن  (12من خالل الشكل رقم )ن وي(. كما ويتبالفئة العمريةنفس يقعون في 

النسب األعلى لألفراد الذين يستخدمون أن وأعلى، و دون الجامعياإلنترنت هم االفراد الذين يحملون شهادة الدبلوم 

 ن يحملون شهادة الماجستير وأعلى.  الحاسوب هم االفراد الذي

 

 حسب الحالة التعليميةتقنية المعلومات واالتصاالت : النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون 12شكل رقم 
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من اجمالي االفراد الذين الطالب لتقنية المعلومات واالتصاالت  نسبة استخدام أن يتضح (13من خالل الشكل رقم )

هي األعلى مقارنة مع بقية الحاالت العملية. كما يوضح الشكل المقارنات بين استخدام أجهزة يقعون في نفس الفئة 

  تقنية المعلومات واالتصاالت بين الحاالت العملية وهي مشتغل، طالب، متفرغة ألعمال المنزل، متقاعد.

 : النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون تقنية المعلومات واالتصاالت حسب الحالة العملية13شكل رقم 
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من اجمالي االفراد الذين يقعون في االفراد الذين لم يتزوجوا ابدا  نسبة استخدام أن يتضح (14من خالل الشكل رقم )

كما يوضح الشكل المقارنات بين استخدام أجهزة هم األعلى نسبة في استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت، نفس الفئة 

 أرمل.  ، مطلق، لم يتزوج ابداً ، متزوجوهي  االجتماعيةتقنية المعلومات واالتصاالت بين الحاالت 

 ة لألفراد الذين يستخدمون تقنية المعلومات واالتصاالت حسب الحالة االجتماعية: النسبة المئوي14 شكل رقم
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من % 80.09نسبة االفراد الذين يستخدمون اإلنترنت في المنطقة الشرقية بلغت  أن يتضح (15من خالل الشكل رقم )

وهي األعلى نسبة مقارنة مع بقية المناطق اإلدارية، في حين بلغت  المنطقةاجمالي االفراد الذين يقعون في نفس 

المنطقة. وبالنسبة للحاسوب، من اجمالي االفراد الذين يقعون في نفس  %57.66النسبة األقل في منطقة نجران بواقع 

االفراد الذين % من اجمالي 38.57في المنطقة الشرقية حوالي  بلغت النسبة األعلى في استخدام األفراد للحاسوب

للحاسوب وقعت في منطقة الحدود الشمالية االفراد في حين أن النسبة األقل الستخدام  المنطقة،يقعون في نفس 

منطقتي الشرقية  في%. وبالنسبة للهواتف الذكية، شكلت نسبة االفراد الذين يستخدمون الهواتف الذكية 16.18بواقع 

 .  منطقة كلاالفراد الذين يقعون في % من اجمالي 71.57،% 78.61والرياض على التوالي حوالي 

 ألفراد الذين يستخدمون تقنية المعلومات واالتصاالت حسب المناطق االداريةالنسبة المئوية ل :15شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 



 2018واالفراد                                      واالتصاالت لألسر  المعلوماتة نفاذ واستخدام تقني مسح 

31 

ت 
ءا

صا
ح

إ
ة

ف
عر

م
ال

 
K

n
o

w
le

d
g

e
 S

ta
ti

st
ic

s
 

نسبيًا في نشاط النسخ أو نقل الملفات في مجال  متقاربةيتضح أن نسبة الذكور واإلناث  (16من خالل الشكل رقم )

استخدام الحاسوب، في حين نالحظ الفرق سواء في ارسال واستقبال بريد إلكتروني مع المرفقات او استخدام الصيغ 

 الحسابية في جدول بيانات حيث شكلت نسبة االفراد الذكور األعلى في النشاطين السابقين.  

 ة لألفراد الذين يستخدمون الحاسوب حسب النشاطات: النسبة المئوي16شكل رقم 
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 النشرجداول 
 



 إحصاءات المعرفة

1-1جدول 

هاتف متنقل ذكيهاتف ثابتراديوتلفزيون
 هاتف متنقل غير

ذكي
نفاذ الى االنترنتحاسوب لوحيحاسوب محمولحاسوب مكتبي

 اشتراك انترنت 

بالمسكن

89.4817.3925.5293.2442.6412.8849.1829.3489.3135.25الرياض

93.9933.9330.3591.9044.9313.1743.8024.2988.7832.31مكة المكرمة

88.8310.5313.8389.8248.388.3635.6716.5781.4621.64المدينة المنورة

84.3816.0626.6292.1048.6212.1646.6722.5493.2622.26القصيم

94.3212.9538.0796.6333.7914.3960.8436.1494.7047.94المنطقة الشرقية

95.7415.7023.2789.8946.798.3342.9116.6688.1822.57عسير

96.217.7321.2994.4757.204.8534.3218.1194.8521.81تبوك

91.0328.1516.7083.0455.156.2224.6924.7886.5022.38حائل

96.9616.0725.8996.0950.563.8227.459.3092.6221.86الحدود الشمالية

96.5024.6218.1289.9155.739.0648.6322.7489.4919.01جازان

92.104.9521.5390.8939.416.7727.789.6495.1425.46نجران

95.948.2131.8991.7037.649.1544.1531.7085.4729.14الباحة

90.225.5013.7594.7056.525.4034.1114.4684.2217.05الجوف

92.7317.9525.6992.3345.6310.2343.0823.4989.7729.59النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

التوزيع النسبي لألسر التي لديها نفاذ إلى تقنية المعلومات و االتصاالت حسب المناطق اإلدارية

المناطق اإلدارية 

%



 إحصاءات المعرفة

1-2جدول 

هاتف متنقل ذكيهاتف ثابتراديوتلفزيون
 هاتف متنقل غير

ذكي
نفاذ الى االنترنتحاسوب لوحيحاسوب محمولحاسوب مكتبي

 اشتراك انترنت 

بالمسكن

92.3627.419.2481.8962.494.2618.318.7080.6611.92منزل شعبي

98.9915.5248.7097.2151.1220.2465.4542.8696.4947.66فيال

95.5131.0215.3185.7156.337.3527.9616.5384.4918.12دور في منزل شعبي

99.2827.5435.4897.0148.3910.9952.2728.6793.5536.27دور في فيال

92.9915.4324.3894.9137.699.6046.2723.0391.3429.50شقة

60.944.873.1477.4649.961.734.794.4675.975.11أخرى

92.7317.9525.6992.3345.6310.2343.0823.4989.7729.59النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

التوزيع النسبي لألسر التي لديها نفاذ إلى تقنية المعلومات و االتصاالت حسب نوع المسكن على مستوى المملكة

نوع المسكن

%



 إحصاءات المعرفة

1-3جدول 

تتوفر امكانية النفاذ 

لالنترنت في مكان 

اخر غير المنزل

نقص المعرفة أو 

المهارات الالزمة 

الستخدام االنترنت

الخصوصية أو 

الهواجس األمنية
ارتفاع تكلفة المعدات

عدم الحاجة الى 

االنترنت  في 

, غير مفيد)المسكن 

, غير مثير لالهتمام

يفتقر الى المحتوى 

(المحلي

ارتفاع تكلفة الخدمات
  أسباب اجتماعية أو 

ثقافية

9.0025.451.2953.9818.5114.409.25الرياض

5.7854.824.9320.5618.426.4210.06مكة المكرمة

10.9835.983.0346.9717.806.823.79المدينة المنورة

5.2628.950.0044.7423.687.893.95القصيم

7.2861.591.998.6119.218.615.30المنطقة الشرقية

11.8354.302.1515.5925.274.309.14عسير

1.4770.594.4117.6526.477.3514.71تبوك

5.2638.820.6627.6323.0311.845.26حائل

10.5924.711.1816.4748.244.713.53الحدود الشمالية

2.4464.230.0021.1417.893.255.69جازان

5.3632.141.7928.5728.573.577.14نجران

2.6035.060.0041.5622.731.306.49الباحة

2.5815.480.0017.4219.3523.8721.94الجوف

6.8841.662.1130.4021.328.738.47النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

0.00

0.00

3.25

8.93

4.55

7.74

2.88

 التوزيع النسبي ألسباب عدم نفاذ األسرة إلى االنترنت حسب المناطق اإلدارية

المناطق اإلدارية 

أسباب عدم النفاذ إلى االنترنت

%

عدم توفر االنترنت بالمنطقة

1.03

2.78

2.27

10.53

1.32

2.15

2.94



 إحصاءات المعرفة

1-4جدول 

تتوفر امكانية النفاذ 

لالنترنت في مكان 

اخر غير المنزل

نقص المعرفة أو 

المهارات الالزمة 

الستخدام االنترنت

الخصوصية أو 

الهواجس األمنية
ارتفاع تكلفة المعدات

عدم الحاجة الى 

االنترنت  في 

, غير مفيد)المسكن 

ارتفاع تكلفة الخدمات
  أسباب اجتماعية أو 

ثقافية

5.3351.923.1127.3722.785.479.47منزل شعبي

6.6239.711.478.0922.069.5613.24فيال

6.5848.682.6327.6322.3713.1613.16دور في منزل شعبي

11.1133.330.0012.0431.485.5612.96دور في فيال

7.7038.212.0232.6319.839.827.12شقة

6.1932.301.0347.4218.9012.035.84أخرى

6.8841.662.1130.4021.328.738.47النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

عدم توفر االنترنت بالمنطقة

6.62

3.99

نوع المسكن

أسباب عدم النفاذ إلى االنترنت

%

 التوزيع النسبي ألسباب عدم نفاذ األسرة إلى االنترنت حسب نوع المسكن

1.73

2.06

2.88

5.26

2.78



 إحصاءات المعرفة

1-5جدول 

الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

المنطقة الشرقية

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

الباحة

الجوف

النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

المناطق

أنماط النفاذ إلى االنترنت

(فايبر  ) األلياف البصرية  باقات الهاتف المتنقل(Router) مودم متنقل (DSL)الخط الرقمي المشترك 

%

21.04

15.7929.4071.465.14

التوزيع النسبي ألنماط نفاذ األسرة إلى االنترنت حسب المناطق اإلدارية

22.3831.3763.739.15

13.6228.0273.972.50

32.8265.0010.61

28.4884.3510.53

12.7834.0384.279.03

22.2738.7251.1718.12

12.76

12.8941.1776.036.88

9.9618.5880.182.98

18.8634.8077.495.63

16.9730.2968.253.10

13.1841.3573.402.18

27.9239.1862.473.31

18.3933.0168.628.61



إحصاءات المعرفة 

1-6جدول 

منزل شعبي

فيال

دور في منزل شعبي

دور في فيال

شقة

أخرى

النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

نوع المسكن

أنماط النفاذ إلى االنترنت

(فايبر  ) األلياف البصرية  باقات الهاتف المتنقل(Router) مودم متنقل (DSL)الخط الرقمي المشترك 

%

التوزيع النسبي ألنماط نفاذ األسرة إلى االنترنت حسب نوع المسكن

9.0125.0483.890.67

28.1834.6863.1316.43

3.9120.0081.850.33

12.0834.3074.402.90

25.4837.61

17.9134.8865.018.66

70.2410.22

18.3933.0168.628.61



 إحصاءات المعرفة

1-7جدول 

الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

المنطقة الشرقية

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

الباحة

الجوف

النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

3.5541.8444.687.802.13

10.7557.7120.0711.110.36

7.5880.309.851.890.38

0.4339.4846.7812.880.43

4.5232.6636.1824.122.51

1.1019.4156.0423.080.37

28.9047.7117.435.050.92

1.5521.2542.8924.579.74

1.2844.7340.899.273.83

2.3957.3736.253.190.80

4.2749.1529.4911.545.56

6.5435.4336.6514.496.89

5.6138.6140.2010.974.61

التوزيع النسبي لسرعات اشتراك االنترنت الثابت بالمسكن حسب المناطق اإلدارية

المناطق اإلدارية

سرعة اشتراك االنترنت الثابت بالمسكن

 ميجابت10 ميجابيت الى أقل 2  من  ميجابت2 اقل من 
 25 ميجابيت  إلى اقل من 10  من 

ميجا بايت

 ميجا 50 ميجابيت إلى اقل من 25 من 

بايت
 ميجا بايت و  أكثر50  من  

%

5.1837.8737.4214.544.98



 إحصاءات المعرفة

1-8جدول 

منزل شعبي

فيال

دور في منزل شعبي

دور في فيال

شقة

أخرى

النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

التوزيع النسبي لسرعات اشتراك االنترنت الثابت بالمسكن حسب نوع المسكن على مستوى المملكة

نوع المسكن

سرعة اشتراك االنترنت الثابت بالمسكن

 ميجابت10 ميجابيت الى أقل 2  من  ميجابت2 اقل من 
 25 ميجابيت  إلى اقل من 10  من 

ميجا بايت

 ميجا 50 ميجابيت إلى اقل من 25 من 

بايت
 ميجا بايت و  أكثر50  من  

%

12.5050.8929.765.361.49

4.9434.5934.8717.697.92

4.2737.9639.7314.053.99

14.6742.6732.006.674.00

4.7538.5637.8514.794.05

14.8946.8134.044.260.00

5.1837.8737.4214.544.98



 إحصاءات المعرفة

2-1جدول 

االنترنتالحاسوبالهاتف المتنقل غير الذكيالهاتف المتنقل الذكي

70.5216.1429.7873.56ذكر

62.1510.4722.6164.33أنثى

66.9013.6926.6869.56النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألفراد الذين استخدموا تقنية المعلومات و االتصاالت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

2-2جدول 

االنترنتالحاسوبالهاتف المتنقل غير الذكيالهاتف المتنقل الذكي

4-05.050.001.934.83

9-520.200.2910.1823.44

14-1042.831.8620.6848.45

19-1584.735.3742.1289.13

24-2094.249.3743.3095.51

29-2593.2512.8433.7194.81

34-3092.9014.2433.9794.74

39-3590.7117.6434.5392.88

44-4086.7720.7732.6788.96

49-4582.9224.5528.7585.82

54-5075.0630.1524.9177.89

59-5566.3436.3820.7869.14

64-6054.1744.5713.4859.41

+6529.0558.905.1333.32

66.9013.6926.6869.56النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألفراد الذين استخدموا تقنية المعلومات و االتصاالت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

2-3جدول 

االنترنتالحاسوبالهاتف المتنقل غير الذكيالهاتف المتنقل الذكي

82.9914.6436.3786.12سعودي

45.7912.4413.9747.85غير سعودي

66.9013.6926.6869.56النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألفراد الذين استخدموا تقنية المعلومات و االتصاالت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

2-4جدول 

االنترنتالحاسوبالهاتف المتنقل غير الذكيالهاتف المتنقل الذكي

15.9057.920.1811.24أمي

42.9829.946.3944.02يقرأ ويكتب 

64.0918.0916.7369.02االبتدائية

84.7815.5225.2392.59المتوسطة

95.3011.3533.7597.82الثانوية أو مايعادلها

96.4813.6447.9499.02دبلوم دون الجامعي

98.607.6762.6899.49جامعي

99.136.5266.0999.57دبلوم عالي 

98.506.3281.3699.33ماجستير 

98.725.4589.7499.36دكتوراه

79.2816.8031.3682.18النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألفراد الذين استخدموا تقنية المعلومات و االتصاالت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

2-5جدول 

االنترنتالحاسوبالهاتف المتنقل غير الذكيالهاتف المتنقل الذكي

89.9321.2639.5892.120مشتغل

90.106.2048.9393.192طالب

75.3619.7513.9276.676متفرغة ألعمال المنزل

63.0142.2314.2371.175متقاعد

82.3814.9426.5084.379أخرى

84.1818.8132.8086.718النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألفراد الذين استخدموا تقنية المعلومات و االتصاالت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

2-6جدول 

االنترنتالحاسوبالهاتف المتنقل غير الذكيالهاتف المتنقل الذكي

89.678.8942.6792.41لم يتزوج أبدا

83.1023.1128.3185.68متزوج

78.7621.3830.9080.83مطلق 

35.2351.385.4433.79أرمل

84.1818.8132.8086.72النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

2-7جدول 

االنترنتالحاسوبالهاتف المتنقل غير الذكيالهاتف المتنقل الذكي

71.7512.3931.0674.19الرياض

66.9314.4731.8869.89مكة المكرمة

62.5212.8718.3763.76المدينة المنورة

71.9514.3829.5974.59القصيم

78.619.3838.5780.09المنطقة الشرقية

61.2215.6025.5767.82عسير

63.7419.2620.2866.16تبوك

57.9921.1216.5667.79حائل

65.2713.0315.1866.38الحدود الشمالية

63.5211.9822.5364.58جازان

52.9713.1816.1857.66نجران

68.578.2733.0566.98الباحة

63.2717.3516.8363.47الجوف

66.9013.6926.6869.56النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألفراد الذين استخدموا تقنية المعلومات و االتصاالت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

3-1جدول 

الهاتف المتنقل غير الذكيالهاتف المتنقل الذكيالبريد الكتروني

57.5565.2215.45ذكر

47.4556.259.81أنثى

53.1861.3413.01النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

الجنس

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألفراد الذين امتلكوا الهاتف المتنقل والبريد اإللكتروني 

%



 إحصاءات المعرفة

3-2جدول 

الهاتف المتنقل غير الذكيالهاتف المتنقل الذكيالبريد الكتروني

4-01.311.140.00

9-57.338.510.24

14-1026.5631.761.55

19-1567.8177.134.05

24-2081.7389.898.66

29-2579.2689.4712.40

34-3078.2588.6814.03

39-3575.9186.8217.32

44-4071.1383.3620.26

49-4566.7379.8723.80

54-5058.5972.3929.02

59-5550.2363.5035.02

64-6040.8751.6942.93

+6519.0926.4154.04

53.1861.3413.01النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

%

الفئات العمرية

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألفراد الذين امتلكوا الهاتف المتنقل والبريد اإللكتروني 



 إحصاءات المعرفة

3-3جدول 

الهاتف المتنقل غير الذكيالهاتف المتنقل الذكيالبريد الكترونيالجنسية

52.1059.8910.84سعودي

55.9565.0418.54غير سعودي

53.1861.3413.01النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألفراد الذين امتلكوا الهاتف المتنقل والبريد اإللكتروني 

%



 إحصاءات المعرفة

3-4جدول 

الهاتف المتنقل غير الذكيالهاتف المتنقل الذكيالبريد الكتروني

6.6113.1451.84أمي

25.9935.6828.36يقرأ ويكتب 

43.6857.3017.61االبتدائية

65.3779.6414.63المتوسطة

81.1391.1610.84الثانوية أو مايعادلها

84.6492.7313.99دبلوم دون الجامعي

89.9294.827.42جامعي

83.0493.487.83دبلوم عالي 

95.1796.515.99ماجستير 

95.8396.795.77دكتوراه

64.3974.3015.97النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

الحالة التعليمية

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألفراد الذين امتلكوا الهاتف المتنقل والبريد اإللكتروني 

%



 إحصاءات المعرفة

3-5جدول 

الهاتف المتنقل غير الذكيالهاتف المتنقل الذكيالبريد الكتروني

76.7586.1220.75مشتغل

75.3683.294.82طالب

57.7772.4219.11متفرغة ألعمال المنزل

47.5059.1038.67متقاعد

71.0180.1414.98أخرى

69.4780.0217.91النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

الحالة العملية

%

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألفراد الذين امتلكوا الهاتف المتنقل والبريد اإللكتروني 



 إحصاءات المعرفة

3-6جدول 

الهاتف المتنقل غير الذكيالهاتف المتنقل الذكيالبريد الكتروني

75.9683.857.83لم يتزوج أبدا

67.6879.7822.39متزوج

66.6276.9721.10مطلق 

23.0332.4247.87أرمل

69.4780.0217.91النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

الحالة االجتماعية

%

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب 



 إحصاءات المعرفة

3-7جدول 

الهاتف المتنقل غير الذكيالهاتف المتنقل الذكيالبريد الكتروني

55.5865.9611.48الرياض

65.5064.5213.94مكة المكرمة

39.1751.3912.07المدينة المنورة

50.7068.3814.98القصيم

62.8968.419.64المنطقة الشرقية

47.1456.5914.64عسير

48.5359.3418.77تبوك

45.5847.8616.68حائل

40.7660.8712.81الحدود الشمالية

45.9755.4711.26جازان

48.8152.2312.44نجران

42.1763.817.70الباحة

57.9859.3716.34الجوف

53.1861.3413.01النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

المناطق اإلدارية

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألفراد الذين امتلكوا الهاتف المتنقل والبريد اإللكتروني 

%



 إحصاءات المعرفة

4-1جدول 

أخرىالنفاذ إلى االنترنت بصفة عامةشبكات التواصل االجتماعيالتسلية والترفيهSMSخدمات الرسائل المكالمات الهاتفية

95.4766.0853.4978.8863.030.00ذكر

94.0462.2455.4975.5458.290.01أنثى

94.8964.5254.3077.5261.100.01النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

الجنس

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام الهاتف المتنقل الذكي 

%



 إحصاءات المعرفة

4-2جدول 

أخرىالنفاذ إلى االنترنت بصفة عامةشبكات التواصل االجتماعيالتسلية والترفيهSMSخدمات الرسائل المكالمات الهاتفية

4-09.430.0095.538.4413.900.00

9-532.6813.0290.1225.4523.750.00

14-1074.3938.3880.1462.2144.180.03

19-1596.7868.5273.7986.6967.460.04

24-2098.8674.9667.7090.7473.550.00

29-2598.8972.4660.5389.1871.770.00

34-3098.8872.8556.5488.6771.980.00

39-3599.0071.8950.9685.9768.710.00

44-4098.5567.4843.3180.7263.630.00

49-4598.6966.0635.9676.0258.930.02

54-5098.8359.8529.0367.8550.550.00

59-5598.3259.8926.1059.2044.120.00

64-6098.9452.4018.1748.4633.110.00

+6599.3338.769.9024.1315.970.00

94.8964.5254.3077.5261.100.01النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام الهاتف المتنقل الذكي 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

4-3جدول 

أخرىالنفاذ إلى االنترنت بصفة عامةشبكات التواصل االجتماعيالتسلية والترفيهSMSخدمات الرسائل المكالمات الهاتفية

%

94.3464.5357.7877.9761.060.01سعودي

96.1564.4846.3176.5061.200.00غير سعودي

94.8964.5254.3077.5261.100.01النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام الهاتف المتنقل الذكي 

الجنسية



 إحصاءات المعرفة

4-4جدول 

أخرىالنفاذ إلى االنترنت بصفة عامةشبكات التواصل االجتماعيالتسلية والترفيهSMSخدمات الرسائل المكالمات الهاتفية

99.6019.037.249.893.350.00أمي

91.2845.4732.3344.5828.590.01يقرأ ويكتب 

93.7956.1749.5668.0046.080.00االبتدائية

97.9766.6854.0881.7259.590.02المتوسطة

99.0073.7059.8090.8073.210.01الثانوية أو مايعادلها

98.5978.1758.2990.7675.670.00دبلوم دون الجامعي

98.2576.1761.4593.1881.290.00جامعي

98.6967.2551.5388.2160.260.00دبلوم عالي 

98.3376.9652.5991.8284.640.17ماجستير 

97.4374.6042.7791.0086.500.00دكتوراه

97.1666.3653.0579.4162.440.01النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام الهاتف المتنقل الذكي 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

4-5جدول 

أخرىالنفاذ إلى االنترنت بصفة عامةشبكات التواصل االجتماعيالتسلية والترفيهSMSخدمات الرسائل المكالمات الهاتفية

98.8771.0449.0383.9468.610.00مشتغل

97.4271.1672.5688.7270.290.02طالب

98.8961.8744.2873.9254.480.00متفرغة ألعمال المنزل

98.6258.3522.4353.9339.100.00متقاعد

99.3874.8260.8084.7470.380.00أخرى

98.5968.1151.3580.4963.580.01النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام الهاتف المتنقل الذكي 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

4-6جدول 

أخرىالنفاذ إلى االنترنت بصفة عامةشبكات التواصل االجتماعيالتسلية والترفيهSMSخدمات الرسائل المكالمات الهاتفية

98.0571.5867.9388.4770.680.01لم يتزوج أبدا

98.8567.2543.6577.8461.190.00متزوج

98.9965.8045.8376.0160.200.00مطلق 

99.1039.1515.8733.0122.310.00أرمل

98.5968.1151.3580.4963.580.01النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

4-7جدول 

أخرىالنفاذ إلى االنترنت بصفة عامةشبكات التواصل االجتماعيالتسلية والترفيهSMSخدمات الرسائل المكالمات الهاتفية

94.5852.6548.3075.7868.410.00الرياض

96.6472.1956.7478.1767.290.02مكة المكرمة

94.2458.4951.1277.1861.520.00المدينة المنورة

93.3368.3552.0779.9058.490.00القصيم

91.4163.7265.5483.4669.420.00المنطقة الشرقية

97.5267.3044.7775.3144.090.00عسير

98.0377.1060.6376.7969.580.00تبوك

96.2658.0853.0562.1237.580.00حائل

93.6379.6964.6183.6460.990.00الحدود الشمالية

93.3644.6446.1569.4545.990.00جازان

99.1572.8346.8883.0445.180.00نجران

90.4955.5358.0271.6162.590.00الباحة

96.2572.7649.3382.7861.360.10الجوف

94.8964.5254.3077.5261.100.01النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام الهاتف المتنقل الذكي 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

5-1جدول 

العملالدراسة والتعلمشخصي

71.9932.9445.31ذكر

75.3845.9719.20أنثى

73.2337.7235.74النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

5-2جدول 

العملالدراسة والتعلمشخصي

4-094.8110.390.00

9-581.5434.470.00

14-1059.0369.470.00

19-1556.4784.601.17

24-2074.6065.8511.12

29-2582.5920.6443.80

34-3077.4013.7259.05

39-3577.3213.2665.66

44-4075.6213.6267.47

49-4574.8512.4671.35

54-5079.159.1862.44

59-5578.466.7457.68

64-6082.992.7842.36

+6585.162.5834.84

73.2337.7235.74النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

5-3جدول 

العملالدراسة والتعلمشخصي

73.3441.4431.31سعودي

72.8725.0250.87غير سعودي

73.2337.7235.74النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

5-4جدول 

العملالدراسة والتعلمشخصي

100.000.000.00أمي

72.7445.773.50يقرأ ويكتب 

55.4071.252.71االبتدائية

59.4068.347.56المتوسطة

74.0544.1823.75الثانوية أو مايعادلها

73.9112.3062.99دبلوم دون الجامعي

79.0021.2659.35جامعي

75.6615.1370.39دبلوم عالي 

79.5531.2976.69ماجستير 

87.1427.5081.79دكتوراه

72.7638.0337.39النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

5-5جدول 

العملالدراسة والتعلمشخصي

73.3112.3876.67مشتغل

62.4885.641.45طالب

96.5713.732.19متفرغة ألعمال المنزل

97.874.756.39متقاعد

96.3716.152.69أخرى

73.9235.3640.55النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

5-6جدول 

العملالدراسة والتعلمشخصيالحالة االجتماعية

69.3261.4117.45لم يتزوج أبدا

77.6413.5360.00متزوج

82.1420.5454.91مطلق 

81.6116.0943.68أرمل

73.9235.3640.55النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب 

%



 إحصاءات المعرفة

4-7جدول 

العملالدراسة والتعلمشخصي

77.2631.8337.01الرياض

80.3134.0838.98مكة المكرمة

57.8543.6034.19المدينة المنورة

76.7739.6025.68القصيم

79.0729.5936.85المنطقة الشرقية

66.0253.7928.53عسير

73.6736.6927.73تبوك

55.5153.3332.03حائل

52.8440.1337.90الحدود الشمالية

70.5942.1843.70جازان

51.8644.9341.21نجران

70.9352.3034.45الباحة

68.8139.4934.00الجوف

73.2337.7235.74النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام األفراد للحاسوب 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

6-1جدول 

أثناء السفر او التنقلمسكن شخص آخرمرفق عاممركز تجاريالمدرسة او الجامعةمكان العملالمسكن

82.8645.8620.881.102.614.925.31ذكر

88.7719.1627.860.661.815.364.23أنثى

85.0236.0823.440.942.325.084.92النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألماكن استخدام األفراد للحاسوب 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

6-2جدول 

أثناء السفر او التنقلمسكن شخص آخرمرفق عاممركز تجاريالمدرسة او الجامعةمكان العملالمسكن

4-098.700.001.950.000.654.553.90

9-596.910.0012.170.110.858.007.26

14-1082.390.0040.260.110.714.543.88

19-1576.192.3259.490.561.334.482.64

24-2088.6412.3946.600.822.615.354.18

29-2588.7643.8610.341.323.556.105.46

34-3085.7658.845.571.322.795.685.57

39-3584.8666.736.191.462.205.236.43

44-4083.5367.775.610.822.653.825.20

49-4583.7569.906.271.242.844.084.74

54-5085.6660.783.511.032.484.237.12

59-5585.9657.493.000.563.184.125.81

64-6088.1940.971.391.743.823.476.25

+6588.3934.840.651.941.294.525.16

85.0236.0823.440.942.325.084.92النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألماكن استخدام األفراد للحاسوب 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

6-3جدول 

أثناء السفر او التنقلمسكن شخص آخرمرفق عاممركز تجاريالمدرسة او الجامعةمكان العملالمسكن

85.3031.6726.870.722.145.264.69سعودي

84.0951.1411.711.662.924.465.68غير سعودي

85.0236.0823.440.942.325.084.92النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألماكن استخدام األفراد للحاسوب 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

6-4جدول 

أثناء السفر او التنقلمسكن شخص آخرمرفق عاممركز تجاريالمدرسة او الجامعةمكان العملالمسكن

80.000.000.0020.000.000.000.00أمي

90.963.5020.120.870.734.084.66يقرأ ويكتب 

76.513.1646.540.220.784.103.05االبتدائية

75.748.4046.720.471.314.522.74المتوسطة

84.7425.1730.461.052.156.384.74الثانوية أو مايعادلها

81.6963.155.571.163.254.855.63دبلوم دون الجامعي

88.3558.9111.821.143.064.435.34جامعي

83.5573.035.920.664.616.588.55دبلوم عالي 

92.0274.6410.431.643.682.869.41ماجستير 

94.6480.7110.712.144.643.2110.71دكتوراه

84.4637.7624.030.972.394.974.83النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألماكن استخدام األفراد للحاسوب 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

6-5جدول

أثناء السفر او التنقلمسكن شخص آخرمرفق عاممركز تجاريالمدرسة او الجامعةمكان العملالمسكن

81.9176.835.481.272.764.105.77مشتغل

81.432.9061.590.701.974.883.22طالب

99.062.023.560.902.458.675.49متفرغة ألعمال المنزل

98.204.101.311.151.974.925.08متقاعد

98.121.353.901.354.858.215.38أخرى

84.6340.9622.651.052.535.004.91النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

الحالة العملية

%

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألماكن استخدام األفراد للحاسوب 



 إحصاءات المعرفة

6-6جدول

أثناء السفر او التنقلمسكن شخص آخرمرفق عاممركز تجاريالمدرسة او الجامعةمكان العملالمسكن

83.5518.5242.130.842.395.073.91لم يتزوج أبدا

85.4459.916.421.252.684.995.84متزوج

87.5053.137.140.450.893.572.23مطلق 

93.1040.236.900.002.302.302.30أرمل

84.6340.9622.651.052.535.004.91النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

6-7جدول

أثناء السفر او التنقلمسكن شخص آخرمرفق عاممركز تجاريالمدرسة او الجامعةمكان العملالمسكن

87.5037.6317.340.892.867.078.95الرياض

89.6038.3018.811.793.876.066.90مكة المكرمة

84.4031.6127.070.621.763.002.38المدينة المنورة

85.8125.2828.120.593.300.794.49القصيم

89.8338.4815.830.851.437.653.96المنطقة الشرقية

80.9831.5642.221.332.852.791.33عسير

87.2128.8518.210.191.3113.825.60تبوك

76.9633.7724.060.431.162.460.58حائل

64.3337.2428.990.110.001.455.02الحدود الشمالية

81.5141.0932.100.341.090.841.60جازان

61.6342.3337.500.250.620.501.36نجران

86.7534.8435.930.621.250.861.56الباحة

77.6434.5427.310.801.742.142.68الجوف

85.0236.0823.440.942.325.084.92النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألماكن استخدام األفراد للحاسوب 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

7-1جدول 

نسخ أو نقل ملفات
 استخدام أدوات النسخ واللصق الالزمة

لتكرار او نقل معلومة

 ارسال واستقبال ايميالت مع

المرفقات

استخدام الصيغ الحسابية في جدول 

بيانات

تعريف او االتصال بأداة جديدة 

كالطابعة او مودم
البحث عن برمجيات وتنزيلها وتركيبها

 انشاء عروض تقديمية باستخدام

برمجيات العرض

 نقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة

أخرى

 كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة

برمجة متخصصة

72.8842.1253.4320.3029.5118.7021.0332.057.63ذكر

69.5640.3545.0814.9027.1216.9921.9526.895.33أنثى

71.6641.4750.3718.3228.6318.0721.3730.166.78النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للنشاطات التي قام بها األفراد من خالل الحاسوب 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

7-2جدول 

نسخ أو نقل ملفات
 استخدام أدوات النسخ واللصق الالزمة

لتكرار او نقل معلومة

 ارسال واستقبال ايميالت مع

المرفقات

استخدام الصيغ الحسابية في جدول 

بيانات

تعريف او االتصال بأداة جديدة 

كالطابعة او مودم
البحث عن برمجيات وتنزيلها وتركيبها

 انشاء عروض تقديمية باستخدام

برمجيات العرض

 نقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة

أخرى

 كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة

برمجة متخصصة

4-016.885.842.601.956.4940.911.303.900.00

9-534.6916.334.703.636.6226.688.645.872.56

14-1057.1734.1916.749.5718.8217.7217.3415.542.84

19-1574.9947.2938.9920.5528.7214.8929.4927.867.15

24-2077.9344.6055.3720.0031.2817.6326.4631.786.65

29-2574.4841.9958.5319.0931.2319.2818.8334.757.49

34-3074.5143.7360.4119.9231.8619.0118.9834.647.63

39-3574.5144.2960.2220.9031.3519.1321.2235.197.71

44-4073.8442.0760.2218.7731.0617.3921.5235.658.21

49-4574.6441.1860.4221.5730.8317.0618.9533.097.51

54-5072.3440.2562.7517.4430.2416.3118.1633.336.19

59-5572.6638.7662.9218.5426.7816.8516.8529.597.68

64-6069.4432.2952.4317.0125.3513.1914.2425.009.38

+6569.6823.2358.7112.9024.5216.1311.6121.944.52

71.6641.4750.3718.3228.6318.0721.3730.166.78النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

%

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للنشاطات التي قام بها األفراد من خالل الحاسوب 

الفئات العمرية



 إحصاءات المعرفة

7-3جدول 

نسخ أو نقل ملفات
 استخدام أدوات النسخ واللصق الالزمة

لتكرار او نقل معلومة

 ارسال واستقبال ايميالت مع

المرفقات

استخدام الصيغ الحسابية في جدول 

بيانات

تعريف او االتصال بأداة جديدة 

كالطابعة او مودم
البحث عن برمجيات وتنزيلها وتركيبها

 انشاء عروض تقديمية باستخدام

برمجيات العرض

 نقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة

أخرى

 كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة

برمجة متخصصة

73.241.547.816.727.916.921.830.36.0سعودي

66.241.559.124.031.121.919.929.89.4غير سعودي

71.6641.4750.3718.3228.6318.0721.3730.166.78النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

الجنسية

%

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للنشاطات التي قام بها األفراد من خالل الحاسوب 



 إحصاءات المعرفة

7-4جدول

نسخ أو نقل ملفات
 استخدام أدوات النسخ واللصق الالزمة

لتكرار او نقل معلومة

 ارسال واستقبال ايميالت مع

المرفقات

استخدام الصيغ الحسابية في جدول 

بيانات

تعريف او االتصال بأداة جديدة 

كالطابعة او مودم
البحث عن برمجيات وتنزيلها وتركيبها

 انشاء عروض تقديمية باستخدام

برمجيات العرض

 نقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة

أخرى

 كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة

برمجة متخصصة

40.000.0020.000.000.000.0020.0040.000.00أمي

47.6725.5112.104.6617.0620.8510.6410.640.00يقرأ ويكتب 

65.7142.0524.4313.3521.0515.5122.2222.274.43االبتدائية

73.2643.3436.2119.1426.0712.8524.1625.105.79المتوسطة

75.2542.1553.2317.5828.5616.2419.9331.316.02الثانوية أو مايعادلها

72.5340.8759.0220.7930.8917.4816.3334.978.94دبلوم دون الجامعي

75.8244.2263.2821.4534.0619.7224.5835.628.61جامعي

65.1342.7660.5321.7126.3219.7419.7432.248.55دبلوم عالي 

80.1651.5377.9128.6334.3626.5825.7737.2210.02ماجستير 

77.8647.8676.0721.7935.0025.3630.3642.1410.36دكتوراه

73.5042.7152.5219.0229.6617.5822.0131.317.00النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

الحالة التعليمية

%

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للنشاطات التي قام بها األفراد من خالل الحاسوب 



 إحصاءات المعرفة

7-5جدول

نسخ أو نقل ملفات
 استخدام أدوات النسخ واللصق الالزمة

لتكرار او نقل معلومة

 ارسال واستقبال ايميالت مع

المرفقات

استخدام الصيغ الحسابية في جدول 

بيانات

تعريف او االتصال بأداة جديدة 

كالطابعة او مودم
البحث عن برمجيات وتنزيلها وتركيبها

 انشاء عروض تقديمية باستخدام

برمجيات العرض

 نقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة

أخرى

 كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة

برمجة متخصصة

76.1744.1962.6722.6732.9619.1321.9736.778.63مشتغل

77.4247.0245.7620.6729.7716.1729.6130.236.86طالب

65.1133.6952.238.8824.2915.929.5723.784.21متفرغة ألعمال المنزل

69.3428.8548.858.2020.168.698.2022.794.10متقاعد

67.9741.9953.5713.1930.5519.2515.3428.535.11أخرى

74.8943.4355.5519.8230.5817.5622.4032.647.35النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للنشاطات التي قام بها األفراد من خالل الحاسوب 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

7-6جدول

نسخ أو نقل ملفات
 استخدام أدوات النسخ واللصق الالزمة

لتكرار او نقل معلومة

 ارسال واستقبال ايميالت مع

المرفقات

استخدام الصيغ الحسابية في جدول 

بيانات

تعريف او االتصال بأداة جديدة 

كالطابعة او مودم
البحث عن برمجيات وتنزيلها وتركيبها

 انشاء عروض تقديمية باستخدام

برمجيات العرض

 نقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة

أخرى

 كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة

برمجة متخصصة

76.0845.4850.9720.2430.8117.4125.6731.467.31لم يتزوج أبدا

74.0241.8059.3819.4830.4117.7419.6533.777.35متزوج

71.8840.6356.2520.0930.3616.9624.1128.139.38مطلق 

63.2235.6364.3716.0927.5912.6413.7929.896.90أرمل

74.8943.4355.5519.8230.5817.5622.4032.647.35النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب 

%

الحالة االجتماعية



 إحصاءات المعرفة

7-7جدول

نسخ أو نقل ملفات
 استخدام أدوات النسخ واللصق الالزمة

لتكرار او نقل معلومة

 ارسال واستقبال ايميالت مع

المرفقات

استخدام الصيغ الحسابية في جدول 

بيانات

تعريف او االتصال بأداة جديدة 

كالطابعة او مودم
البحث عن برمجيات وتنزيلها وتركيبها

 انشاء عروض تقديمية باستخدام

برمجيات العرض

 نقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة

أخرى

 كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة

برمجة متخصصة

69.8742.1056.7118.0927.8123.7425.0228.867.43الرياض

65.9940.1157.5021.7129.7121.1221.8031.137.68مكة المكرمة

80.2749.1745.2511.8818.908.7825.8331.309.40المدينة المنورة

72.8744.1637.3620.6645.2116.9023.8940.667.85القصيم

69.9441.0857.5117.9727.1921.1916.2935.136.70المنطقة الشرقية

77.4744.0942.8218.8420.2911.0214.3520.719.33عسير

83.6639.3149.3911.1119.985.1414.3819.701.96تبوك

82.1740.2935.0717.2524.9312.4625.2226.387.83حائل

79.0460.6538.3519.2919.4010.1425.6437.355.80الحدود الشمالية

58.0721.0143.3613.0348.157.9014.2932.353.28جازان

67.5746.2944.8025.8735.5236.6334.4126.365.45نجران

84.4943.4945.1313.7220.7311.2227.0521.432.88الباحة

72.5633.0730.3919.1433.3317.5418.2127.316.96الجوف

71.6641.4750.3718.3228.6318.0721.3730.166.78النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

المناطق اإلدارية

%

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للنشاطات التي قام بها األفراد من خالل الحاسوب 



 إحصاءات المعرفة

8-1جدول 

عدم معرفة القراءة والكتابة
 نقص المعرفة او المهارات الالزمة

الستخدام الحاسوب
أخرىتكلفة عاليةمضر بالصحةعدم الحاجة إليهإهدار الوقت

11.9727.723.0973.101.926.130.30ذكر

15.4428.322.8370.762.113.750.21أنثى

13.5527.992.9772.032.015.040.26النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد للحاسوب 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

8-2جدول 

عدم معرفة القراءة والكتابة
 نقص المعرفة او المهارات الالزمة

الستخدام الحاسوب
أخرىتكلفة عاليةمضر بالصحةعدم الحاجة إليهإهدار الوقت

4-065.5633.641.7235.255.611.921.57

9-524.5943.722.5752.725.263.860.16

14-100.5037.253.1971.653.185.190.09

19-150.6413.683.2887.861.247.090.21

24-200.8111.683.5890.310.396.340.02

29-251.1514.803.0288.960.206.670.05

34-301.1616.124.0187.660.326.900.04

39-351.5220.443.0985.600.306.790.09

44-402.7025.383.1481.120.355.890.07

49-453.9429.142.8878.860.565.940.03

54-506.9233.623.3974.560.454.420.10

59-5510.0735.173.3971.320.543.190.00

64-6013.9140.152.8767.101.142.600.00

+6525.2547.192.2357.801.671.710.10

13.5527.992.9772.032.015.040.26النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد للحاسوب 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

8-3جدول 

عدم معرفة القراءة والكتابة
 نقص المعرفة او المهارات الالزمة

الستخدام الحاسوب
أخرىتكلفة عاليةمضر بالصحةعدم الحاجة إليهإهدار الوقت

15.6828.752.9569.902.242.890.33سعودي

8.6226.243.0276.961.4810.030.09غير سعودي

13.5527.992.9772.032.015.040.26النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد للحاسوب 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

8-4جدول 

عدم معرفة القراءة والكتابة
 نقص المعرفة او المهارات الالزمة

الستخدام الحاسوب
أخرىتكلفة عاليةمضر بالصحةعدم الحاجة إليهإهدار الوقت

69.2034.122.6242.341.103.540.50أمي

0.0050.653.4366.781.926.680.10يقرأ ويكتب 

0.0035.363.5675.981.347.340.06االبتدائية

0.0020.402.9385.370.717.260.06المتوسطة

0.009.403.1991.880.314.750.02الثانوية أو مايعادلها

0.006.304.1193.040.663.810.05دبلوم دون الجامعي

0.003.442.8296.120.282.760.02جامعي

0.0011.543.8592.310.005.130.00دبلوم عالي 

0.000.893.5794.642.680.890.00ماجستير 

0.000.003.1390.630.006.250.00دكتوراه

3.8224.593.2380.770.935.710.07النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد للحاسوب 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

8-5جدول 

عدم معرفة القراءة والكتابة
 نقص المعرفة او المهارات الالزمة

الستخدام الحاسوب
أخرىتكلفة عاليةمضر بالصحةعدم الحاجة إليهإهدار الوقت

2.0122.283.6583.820.388.750.02مشتغل

0.0010.693.3289.850.986.020.07طالب

8.2725.742.8278.960.473.160.04متفرغة ألعمال المنزل

6.7236.432.7272.780.921.850.05متقاعد

6.7918.923.2582.530.976.110.73أخرى

4.3422.583.2382.220.585.800.07النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد للحاسوب 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

8-6جدول 

عدم معرفة القراءة والكتابة
 نقص المعرفة او المهارات الالزمة

الستخدام الحاسوب
أخرىتكلفة عاليةمضر بالصحةعدم الحاجة إليهإهدار الوقت

1.1914.383.1387.840.706.740.14لم يتزوج أبدا

4.4524.963.3180.960.455.560.03متزوج

4.9929.744.3980.440.405.190.00مطلق 

29.5846.002.1858.041.922.250.20أرمل

4.3422.583.2382.220.585.800.07النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

الحالة االجتماعية

%

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب 



 إحصاءات المعرفة

8-7جدول 

عدم معرفة القراءة والكتابة
 نقص المعرفة او المهارات الالزمة

الستخدام الحاسوب
أخرىتكلفة عاليةمضر بالصحةعدم الحاجة إليهإهدار الوقت

12.1824.112.6474.681.535.550.96الرياض

11.0725.631.8373.721.196.270.23مكة المكرمة

12.6021.481.3781.365.703.880.02المدينة المنورة

9.6326.693.5577.640.977.660.14القصيم

14.3125.092.4569.011.783.730.27المنطقة الشرقية

12.0731.213.1472.993.411.770.06عسير

15.8435.756.2069.031.095.460.07تبوك

13.2622.473.6272.872.103.390.03حائل

15.1734.481.8672.560.342.550.30الحدود الشمالية

14.1733.941.4264.373.915.280.07جازان

15.4832.090.6273.411.601.860.10نجران

18.3126.395.9667.644.195.930.04الباحة

19.3732.598.7259.661.0612.630.03الجوف

13.5527.992.9772.032.015.040.26النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد للحاسوب 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

9-1جدول 

الحصول على 

معلومات عن سلع أو 

خدمات

الحصول على 

معلومات أو القيام 

بمعامالت تتعلق 

بالصحة أو الخدمة 

الصحية

ارسال او استقبال 

بريد الكتروني

االتصال الهاتفي عبر 

االنتنرنت

المشاركة في 

/ الشبكات االجتماعية

/ الشبكات المهنية

استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي

شراء او طلب سلع أو 

خدمات باستعمال 

التطبيقات

بيع السلع أو الخدمات

النفاذ الى مواقع 

الدردشة والمدونات 

والنسبة اإلجماليهات 

اإلخبارية ومنتديات 

النقاش عبر شبكة 

االنترنت

االعمال المصرفية عبر 

االنترنت

أنشطة التعليم او 

دورات )التعلم 

استشارات /رسمية

الويكي والموسوعات 

(ومواقع أخرى

/ االستماع الى المذياع

مشاهدة التلفزيون 

على شبكة االنترنت

ممارسة او تحميل 

تحميل أفالم / العاب

وصور وموسيقى او 

مقاطع فيديو

تحميل برمجيات او 

التطبيقات

قراءة او تحميل 

الصحف او المجالت 

او الكتب االلكترونية

البحث عن وظيفة او 

ارسال او تقديم طلب 

وظيفة

16.437.3538.5843.4873.194.820.8219.1713.8212.1714.6539.3827.8518.234.14ذكر

19.769.2731.3531.9571.577.170.5017.505.3214.8113.6640.2926.3716.986.56أنثى

17.768.1235.6938.8772.545.760.6918.5010.4213.2314.2639.7427.2617.735.11النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام األفراد لالنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

9-2جدول 

الحصول على 

معلومات عن سلع أو 

خدمات

الحصول على 

معلومات أو القيام 

بمعامالت تتعلق 

بالصحة أو الخدمة 

الصحية

ارسال او استقبال 

بريد الكتروني

االتصال الهاتفي عبر 

االنتنرنت

المشاركة في 

/ الشبكات االجتماعية

/ الشبكات المهنية

استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي

شراء او طلب سلع أو 

خدمات باستعمال 

التطبيقات

بيع السلع أو الخدمات

النفاذ الى مواقع 

الدردشة والمدونات 

والنسبة اإلجماليهات 

اإلخبارية ومنتديات 

النقاش عبر شبكة 

االنترنت

االعمال المصرفية عبر 

االنترنت

أنشطة التعليم او 

دورات )التعلم 

استشارات /رسمية

الويكي والموسوعات 

(ومواقع أخرى

/ االستماع الى المذياع

مشاهدة التلفزيون 

على شبكة االنترنت

ممارسة او تحميل 

تحميل أفالم / العاب

وصور وموسيقى او 

مقاطع فيديو

تحميل برمجيات او 

التطبيقات

قراءة او تحميل 

الصحف او المجالت 

او الكتب االلكترونية

البحث عن وظيفة او 

ارسال او تقديم طلب 

وظيفة

4-01.300.261.813.115.960.000.001.040.003.8912.1884.2010.360.780.00

9-52.500.653.257.3719.800.050.003.570.0010.6614.4283.5018.641.620.00

14-105.862.1512.9117.6749.570.750.009.640.0020.1012.8667.2923.725.840.00

19-1517.136.3132.8130.5070.424.740.3920.282.7126.1115.0953.1930.8115.691.72

24-2020.979.0242.2837.8878.508.840.7423.229.7720.8616.2543.4832.3821.2510.67

29-2521.499.7241.0844.9278.708.390.9921.6012.3410.3816.1339.0230.9120.9612.59

34-3020.769.8543.5749.4077.197.450.7120.4614.449.1315.2936.0928.9420.497.17

39-3519.819.4642.5748.7778.136.580.9919.7515.569.6613.8332.0128.2419.644.53

44-4019.639.6640.2147.7776.335.660.8219.2314.969.4414.1028.8425.9720.522.06

49-4518.129.1137.0143.6876.814.910.9817.7013.048.6712.3824.0722.3419.041.71

54-5016.938.9833.0739.0476.803.800.8615.7113.235.8710.6320.4321.7217.330.99

59-5517.569.0033.1537.8276.933.150.5614.7413.284.0510.9719.6420.7718.120.73

64-6014.587.1726.1628.1376.282.050.5514.2611.663.479.9315.9217.2616.390.16

+659.836.4517.5821.8581.530.890.6010.0310.232.096.9513.5112.3114.100.20

17.768.1235.6938.8772.545.760.6918.5010.4213.2314.2639.7427.2617.735.11النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام األفراد لالنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

9-3جدول 

الحصول على 

معلومات عن سلع أو 

خدمات

الحصول على 

معلومات أو القيام 

بمعامالت تتعلق 

بالصحة أو الخدمة 

الصحية

ارسال او استقبال 

بريد الكتروني

االتصال الهاتفي عبر 

االنتنرنت

المشاركة في 

/ الشبكات االجتماعية

/ الشبكات المهنية

استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي

شراء او طلب سلع أو 

خدمات باستعمال 

التطبيقات

بيع السلع أو الخدمات

النفاذ الى مواقع 

الدردشة والمدونات 

والنسبة اإلجماليهات 

اإلخبارية ومنتديات 

النقاش عبر شبكة 

االنترنت

االعمال المصرفية عبر 

االنترنت

أنشطة التعليم او 

دورات )التعلم 

استشارات /رسمية

الويكي والموسوعات 

(ومواقع أخرى

/ االستماع الى المذياع

مشاهدة التلفزيون 

على شبكة االنترنت

ممارسة او تحميل 

تحميل أفالم / العاب

وصور وموسيقى او 

مقاطع فيديو

تحميل برمجيات او 

التطبيقات

قراءة او تحميل 

الصحف او المجالت 

او الكتب االلكترونية

البحث عن وظيفة او 

ارسال او تقديم طلب 

وظيفة

19.959.1734.1227.5672.527.150.7319.3312.2215.3813.5639.9528.2418.836.36سعودي

12.585.6339.3965.5872.582.470.6016.556.198.1515.9039.2424.9415.132.15غير سعودي

17.768.1235.6938.8772.545.760.6918.5010.4213.2314.2639.7427.2617.735.11النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام األفراد لالنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

9-4جدول 

الحصول على 

معلومات عن سلع أو 

خدمات

الحصول على 

معلومات أو القيام 

بمعامالت تتعلق 

بالصحة أو الخدمة 

الصحية

ارسال او استقبال 

بريد الكتروني

االتصال الهاتفي عبر 

االنتنرنت

المشاركة في 

/ الشبكات االجتماعية

/ الشبكات المهنية

استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي

شراء او طلب سلع أو 

خدمات باستعمال 

التطبيقات

بيع السلع أو الخدمات

النفاذ الى مواقع 

الدردشة والمدونات 

والنسبة اإلجماليهات 

اإلخبارية ومنتديات 

النقاش عبر شبكة 

االنترنت

االعمال المصرفية عبر 

االنترنت

أنشطة التعليم او 

دورات )التعلم 

استشارات /رسمية

الويكي والموسوعات 

(ومواقع أخرى

/ االستماع الى المذياع

مشاهدة التلفزيون 

على شبكة االنترنت

ممارسة او تحميل 

تحميل أفالم / العاب

وصور وموسيقى او 

مقاطع فيديو

تحميل برمجيات او 

التطبيقات

قراءة او تحميل 

الصحف او المجالت 

او الكتب االلكترونية

البحث عن وظيفة او 

ارسال او تقديم طلب 

وظيفة

0.941.578.8143.4068.550.000.007.550.310.315.9710.3812.263.460.00أمي

4.552.3513.3137.8862.420.490.1111.190.936.4312.1542.3618.307.130.42يقرأ ويكتب 

8.393.4818.8235.1469.991.180.0713.752.0812.2212.6045.0422.269.590.90االبتدائية

11.734.5827.5837.2275.942.490.3216.833.6512.9913.0539.6824.2913.241.33المتوسطة

20.098.4539.2639.4977.306.490.7121.5012.2813.1014.9837.2030.0820.556.36الثانوية أو مايعادلها

23.4412.4248.2546.7878.587.901.1521.2621.2810.6813.9134.7430.7921.426.73دبلوم دون الجامعي

29.5214.4454.9544.3476.4411.791.4422.7919.1617.1616.0434.1632.2026.5311.00جامعي

26.2014.8547.1642.7969.8713.541.7520.9617.4717.0310.4832.7531.4426.645.24دبلوم عالي 

37.5220.2774.3756.1175.8814.412.3523.6226.4727.1417.0931.8335.5134.676.53ماجستير 

34.1927.7474.8455.1675.1610.321.6120.9730.3232.2617.4227.1032.9040.003.23دكتوراه

18.408.4337.0440.2074.826.000.7219.1410.8613.3814.2637.9227.6718.405.32النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام األفراد لالنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

9-5جدول 

الحصول على 

معلومات عن سلع أو 

خدمات

الحصول على 

معلومات أو القيام 

بمعامالت تتعلق 

بالصحة أو الخدمة 

الصحية

ارسال او استقبال 

بريد الكتروني

االتصال الهاتفي عبر 

االنتنرنت

المشاركة في 

/ الشبكات االجتماعية

/ الشبكات المهنية

استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي

شراء او طلب سلع أو 

خدمات باستعمال 

التطبيقات

بيع السلع أو الخدمات

النفاذ الى مواقع 

الدردشة والمدونات 

والنسبة اإلجماليهات 

اإلخبارية ومنتديات 

النقاش عبر شبكة 

االنترنت

االعمال المصرفية عبر 

االنترنت

أنشطة التعليم او 

دورات )التعلم 

استشارات /رسمية

الويكي والموسوعات 

(ومواقع أخرى

/ االستماع الى المذياع

مشاهدة التلفزيون 

على شبكة االنترنت

ممارسة او تحميل 

تحميل أفالم / العاب

وصور وموسيقى او 

مقاطع فيديو

تحميل برمجيات او 

التطبيقات

قراءة او تحميل 

الصحف او المجالت 

او الكتب االلكترونية

البحث عن وظيفة او 

ارسال او تقديم طلب 

وظيفة

19.729.5745.9753.8977.126.441.1020.2718.349.7215.0933.3728.0920.422.67مشتغل

19.757.9337.4431.4973.087.030.5721.385.3928.0314.8647.9031.4918.392.86طالب

19.148.3830.0735.1677.886.020.4018.183.666.5913.1931.8925.5517.858.28متفرغة ألعمال المنزل

14.918.2623.1320.7479.692.620.6214.5517.433.087.6715.0417.8618.180.62متقاعد

19.7810.5236.6430.8181.789.210.6822.918.7511.7118.7742.6033.5622.3247.30أخرى

19.348.9038.8641.8976.716.390.7819.8511.6712.8714.3735.7127.9719.345.72النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

الحالة العملية

%

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام األفراد لالنترنت 



 إحصاءات المعرفة

9-6جدول 

الحصول على 

معلومات عن سلع أو 

خدمات

الحصول على 

معلومات أو القيام 

بمعامالت تتعلق 

بالصحة أو الخدمة 

الصحية

ارسال او استقبال 

بريد الكتروني

االتصال الهاتفي عبر 

االنتنرنت

المشاركة في 

/ الشبكات االجتماعية

/ الشبكات المهنية

استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي

شراء او طلب سلع أو 

خدمات باستعمال 

التطبيقات

بيع السلع أو الخدمات

النفاذ الى مواقع 

الدردشة والمدونات 

والنسبة اإلجماليهات 

اإلخبارية ومنتديات 

النقاش عبر شبكة 

االنترنت

االعمال المصرفية عبر 

االنترنت

أنشطة التعليم او 

دورات )التعلم 

استشارات /رسمية

الويكي والموسوعات 

(ومواقع أخرى

/ االستماع الى المذياع

مشاهدة التلفزيون 

على شبكة االنترنت

ممارسة او تحميل 

تحميل أفالم / العاب

وصور وموسيقى او 

مقاطع فيديو

تحميل برمجيات او 

التطبيقات

قراءة او تحميل 

الصحف او المجالت 

او الكتب االلكترونية

البحث عن وظيفة او 

ارسال او تقديم طلب 

وظيفة

19.928.0239.7337.0175.737.010.7021.778.4119.9615.9045.8531.2118.498.15لم يتزوج أبدا

19.029.4238.6345.2377.255.990.8318.7313.678.6313.4629.7926.1319.934.20متزوج

22.3511.9535.1534.3077.829.730.3422.1814.8514.3315.8733.2828.5020.9911.09مطلق 

13.896.8523.3327.5980.004.260.7413.707.785.1910.7420.9317.5913.522.04أرمل

19.348.9038.8641.8976.716.390.7819.8511.6712.8714.3735.7127.9719.345.72النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغرض من استخدام األفراد للحاسوب 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

9-7جدول 

الحصول على 

معلومات عن سلع أو 

خدمات

الحصول على 

معلومات أو القيام 

بمعامالت تتعلق 

بالصحة أو الخدمة 

الصحية

ارسال او استقبال 

بريد الكتروني

االتصال الهاتفي عبر 

االنتنرنت

المشاركة في 

/ الشبكات االجتماعية

/ الشبكات المهنية

استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي

شراء او طلب سلع أو 

خدمات باستعمال 

التطبيقات

بيع السلع أو الخدمات

النفاذ الى مواقع 

الدردشة والمدونات 

والنسبة اإلجماليهات 

اإلخبارية ومنتديات 

النقاش عبر شبكة 

االنترنت

االعمال المصرفية عبر 

االنترنت

أنشطة التعليم او 

دورات )التعلم 

استشارات /رسمية

الويكي والموسوعات 

(ومواقع أخرى

/ االستماع الى المذياع

مشاهدة التلفزيون 

على شبكة االنترنت

ممارسة او تحميل 

تحميل أفالم / العاب

وصور وموسيقى او 

مقاطع فيديو

تحميل برمجيات او 

التطبيقات

قراءة او تحميل 

الصحف او المجالت 

او الكتب االلكترونية

البحث عن وظيفة او 

ارسال او تقديم طلب 

وظيفة

26.438.7042.2644.6972.846.130.6411.3310.6211.7513.3944.7028.5815.614.72الرياض

19.187.4643.2146.4570.256.931.0320.498.5314.8218.2542.4629.2323.064.95مكة المكرمة

21.9315.8338.1027.1765.034.200.6519.468.0716.6714.9137.5322.1128.456.31المدينة المنورة

23.2011.3920.2932.0872.5111.211.1822.968.4315.4221.2635.8220.1612.674.40القصيم

19.877.5149.5051.3767.833.890.5122.1215.7613.0216.0542.3827.4016.793.26المنطقة الشرقية

13.345.7823.1115.2372.893.430.5017.959.7512.491.9927.5920.0315.004.84عسير

20.216.5839.3552.2387.616.700.3139.3015.2017.2012.8549.2031.6816.947.41تبوك

4.826.6914.0918.0273.021.810.3211.334.259.316.6629.9925.997.405.31حائل

8.9810.6329.3737.1284.635.920.0512.3713.058.6918.8748.6039.8820.426.96الحدود الشمالية

12.815.3120.0225.3363.825.340.7914.8110.096.549.4734.6513.5712.256.13جازان

7.362.5432.5826.6884.374.720.4518.968.9317.1611.6432.3738.8019.594.62نجران

17.129.0027.9238.0456.969.621.658.277.5817.7312.6226.7317.5417.884.15الباحة

7.178.5631.9145.1280.264.050.7823.398.8012.2817.7540.6132.9817.577.24الجوف

17.768.1235.6938.8772.545.760.6918.5010.4213.2314.2639.7427.2617.735.11النسبة اإلجماليه

2017مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام األفراد لالنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

10-1جدول 

مسكن شخص آخرمكان التعليممكان العملالمسكن
 مرفق عام نافذ

(مجانا)لالنترنت 

مرفق تجاري نافذ 

(مدفوع)لالنترنت 
أثناء السفر أو التنقل

98.6532.266.6911.906.121.4512.04ذكر

99.428.277.0810.885.040.908.71أنثى

98.9622.666.8511.505.691.2310.70النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمكان استخدام األفراد لإلنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

10-2جدول 

مسكن شخص اخرمكان التعليممكان العملالمسكن
 مرفق عام نافذ

(مجانا)لالنترنت 

مرفق تجاري نافذ 

(مدفوع)لالنترنت 
اثناء السفر أو التنقل

0--499.480.000.524.661.810.002.59

5--999.630.003.439.923.150.326.54

10--1499.110.008.768.504.040.636.07

15--1998.901.4017.4311.405.781.068.92

20--2498.8212.0820.7413.297.201.7012.03

25--2999.1527.813.6313.366.711.6112.69

30--3499.0335.781.6213.005.971.2712.43

35--3998.7439.292.0811.975.231.4312.73

40--4498.6039.811.639.745.541.1411.39

45--4998.9335.161.9010.285.421.3210.21

50--5498.9128.321.0610.174.720.869.97

55--5998.9924.200.849.795.910.798.78

60--6499.4512.610.329.545.911.028.51

65+99.218.240.108.342.980.606.26

98.9622.666.8511.505.691.2310.70النسبة اإلجمالية

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمكان استخدام األفراد لإلنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

10-3جدول 

مسكن شخص اخرمكان التعليممكان العملالمسكن
 مرفق عام نافذ

(مجانا)لالنترنت 

مرفق تجاري نافذ 

(مدفوع)لالنترنت 
اثناء السفر أو التنقل

99.1119.108.7112.746.031.4211.67سعودي

98.6031.092.468.564.870.778.43غير سعودي

98.9622.666.8511.505.691.2310.70النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمكان استخدام األفراد لإلنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

10-4جدول 

مسكن شخص اخرمكان التعليممكان العملالمسكن
 مرفق عام نافذ

(مجانا)لالنترنت 

مرفق تجاري نافذ 

(مدفوع)لالنترنت 
اثناء السفر أو التنقل

97.806.290.316.605.031.265.03أمي

98.5010.941.868.233.510.936.67يقرأ ويكتب 

98.868.705.148.924.430.697.33االبتدائية

99.0310.966.8810.044.530.898.98المتوسطة

99.0320.6910.2413.836.381.4913.05الثانوية أو مايعادلها

98.5843.952.6212.366.361.2012.02دبلوم دون الجامعي

99.0342.326.5712.277.331.6812.21جامعي

96.9450.223.069.178.302.1813.54دبلوم عالي 

99.3365.338.2110.057.201.3415.41ماجستير 

99.3573.5510.0012.265.811.6119.03دكتوراه

98.9323.607.0111.595.801.2710.90النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمكان استخدام األفراد لإلنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

10-5جدول 

مسكن شخص اخرمكان التعليممكان العملالمسكن
 مرفق عام نافذ

(مجانا)لالنترنت 

مرفق تجاري نافذ 

(مدفوع)لالنترنت 
اثناء السفر أو التنقل

98.4753.832.0311.265.901.4712.85مشتغل

98.842.1925.5311.696.391.319.62طالب

99.691.190.6311.934.850.899.04متفرغة ألعمال المنزل

99.411.970.2911.045.540.889.76متقاعد

99.451.061.1019.1910.272.4516.86أخرى

98.9225.386.8811.835.931.3111.27النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمكان استخدام األفراد لإلنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

10-6جدول 

مسكن شخص اخرمكان التعليممكان العملالمسكن
 مرفق عام نافذ

(مجانا)لالنترنت 

مرفق تجاري نافذ 

(مدفوع)لالنترنت 
اثناء السفر أو التنقل

98.9214.7315.3112.206.621.5010.61لم يتزوج أبدا

98.8932.121.9011.715.541.2111.74متزوج

99.8327.132.059.565.631.3711.43مطلق 

99.639.070.747.414.810.936.48أرمل

98.9225.386.8811.835.931.3111.27النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمكان استخدام األفراد لإلنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

10-7جدول 

مسكن شخص اخرمكان التعليممكان العملالمسكن
 مرفق عام نافذ

(مجانا)لالنترنت 

مرفق تجاري نافذ 

(مدفوع)لالنترنت 
اثناء السفر أو التنقل

98.9025.825.7614.495.292.3014.64الرياض

99.2725.067.459.167.690.5811.90مكة المكرمة

98.4819.325.1811.4312.650.987.02المدينة المنورة

99.5016.398.412.597.282.964.19القصيم

99.2524.285.0018.515.610.3912.82المنطقة الشرقية

99.3819.6213.475.645.800.692.40عسير

99.5424.642.9527.764.840.5218.12تبوك

97.5917.035.525.911.840.672.16حائل

99.5422.164.2314.466.090.3820.24الحدود الشمالية

99.1519.358.212.731.060.734.02جازان

97.9525.329.529.806.745.6312.23نجران

97.3823.3812.352.350.850.543.58الباحة

98.3018.144.0811.752.130.5010.15الجوف

98.9622.666.8511.505.691.2310.70النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمكان استخدام األفراد لإلنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

11-1جدول 

لغة أخرىاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

82.9420.8310.34ذكر

94.0812.543.02أنثى

87.4017.517.41النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

11-2جدول 

لغة أخرىاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

4-097.153.111.04

9-596.944.541.11

14-1097.204.860.93

19-1598.038.141.22

24-2093.9315.544.06

29-2584.9721.198.70

34-3080.4124.8411.15

39-3579.1324.2412.45

44-4078.8023.0912.85

49-4581.2320.9511.16

54-5083.8318.689.64

59-5588.4118.576.36

64-6092.5914.424.81

+6595.739.142.78

87.4017.517.41النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

11-3جدول 

لغة أخرىاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

99.779.040.07سعودي

58.1737.5324.75غير سعودي

87.4017.517.41النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

11-4جدول

لغة أخرىاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

71.707.5523.58أمي

71.9812.4221.69يقرأ ويكتب 

82.8710.7611.81االبتدائية

83.1612.4711.01المتوسطة

91.9312.934.96الثانوية أو مايعادلها

87.3226.304.97دبلوم دون الجامعي

91.2430.372.16جامعي

89.5234.064.80دبلوم عالي 

76.0566.677.37ماجستير 

86.7778.064.84دكتوراه

87.0018.067.67النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

11-5جدول 

لغة أخرىاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

73.2629.6216.28مشتغل

98.6610.950.81طالب

94.4010.842.49متفرغة ألعمال المنزل

99.646.520.20متقاعد

99.287.990.63أخرى

86.2319.058.18النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

11-6جدول 

لغة أخرىاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

92.8915.274.33لم يتزوج أبدا

81.8421.6410.72متزوج

96.2515.021.54مطلق 

96.305.933.33أرمل

86.2319.058.18النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

11-7جدول 

لغة أخرىاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

80.8627.898.97الرياض

86.1623.887.73مكة المكرمة

88.609.769.61المدينة المنورة

89.7610.846.55القصيم

83.0131.165.86المنطقة الشرقية

93.679.235.18عسير

89.246.419.90تبوك

89.807.199.31حائل

89.194.729.38الحدود الشمالية

97.836.891.61جازان

90.1712.195.94نجران

95.5011.694.77الباحة

85.528.7010.26الجوف

87.4017.517.41النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

12-1جدول 

الحاسوب اللوحيالحاسوب المحمولالحاسوب المكتبيالهاتف المتنقل
أجهزة اللعب المحمولة, الساعات, )أجهزة أخرى 

(الخ.. قارئات الكتب االلكترونية, 

93.927.9525.025.544.68ذكر

93.604.9720.956.833.63أنثى

93.796.7623.396.064.26النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

12-2جدول 

الحاسوب اللوحيالحاسوب المحمولالحاسوب المكتبيالهاتف المتنقل
أجهزة اللعب المحمولة, الساعات, )أجهزة أخرى 

(الخ.. قارئات الكتب االلكترونية 

4-069.690.522.5932.3810.10

9-568.981.768.8530.139.74

14-1081.635.3715.2518.096.42

19-1593.606.9924.776.864.50

24-2098.246.2630.114.761.93

29-2597.845.9724.453.342.31

34-3097.426.8224.793.362.56

39-3597.128.0225.633.793.09

44-4096.448.4125.993.673.39

49-4595.248.2822.292.814.30

54-5093.567.9221.423.275.97

59-5592.187.4818.963.157.03

64-6087.086.7013.712.9911.82

+6575.875.2610.532.6822.54

93.796.7623.396.064.26النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

12-3جدول 

الحاسوب اللوحيالحاسوب المحمولالحاسوب المكتبيالهاتف المتنقل
أجهزة اللعب المحمولة, الساعات, )أجهزة أخرى 

(الخ.. قارئات الكتب االلكترونية 

94.057.4425.466.863.96سعودي

93.185.1418.514.154.98غير سعودي

93.796.7623.396.064.26النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

12-4جدول 

الحاسوب اللوحيالحاسوب المحمولالحاسوب المكتبيالهاتف المتنقل
أجهزة اللعب المحمولة, الساعات, )أجهزة أخرى 

(الخ.. قارئات الكتب االلكترونية 

87.740.310.940.0011.64أمي

90.161.314.197.584.44يقرأ ويكتب 

89.073.6310.267.076.68االبتدائية

90.254.5713.443.928.36المتوسطة

97.235.8821.413.552.70الثانوية أو مايعادلها

97.3611.5932.204.462.64دبلوم دون الجامعي

98.9712.0746.166.151.27جامعي

100.0011.3540.616.550.00دبلوم عالي 

98.9922.4566.677.541.17ماجستير 

98.3926.4576.7710.971.61دكتوراه

94.816.9724.035.044.03النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

12-5جدول 

الحاسوب اللوحيالحاسوب المحمولالحاسوب المكتبيالهاتف المتنقل
أجهزة اللعب المحمولة, الساعات, )أجهزة أخرى 

(الخ.. قارئات الكتب االلكترونية 

96.6910.2129.303.603.38مشتغل

95.787.1330.866.403.21طالب

96.381.9612.142.983.42متفرغة ألعمال المنزل

85.124.8813.073.1113.27متقاعد

96.963.4223.923.552.75أخرى

95.817.0924.694.063.85النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

12-6جدول 

الحاسوب اللوحيالحاسوب المحمولالحاسوب المكتبيالهاتف المتنقل
أجهزة اللعب المحمولة, الساعات, )أجهزة أخرى 

(الخ.. قارئات الكتب االلكترونية 

96.157.2128.665.523.24لم يتزوج أبدا

95.637.0822.493.204.20متزوج

96.768.1924.743.242.90مطلق 

92.412.2210.563.337.04أرمل

95.817.0924.694.063.85النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

12-7جدول 

الحاسوب اللوحيالحاسوب المحمولالحاسوب المكتبيالهاتف المتنقل
أجهزة اللعب المحمولة, الساعات, )أجهزة أخرى 

(الخ.. قارئات الكتب االلكترونية 

93.257.4423.579.253.95الرياض

94.007.4728.806.713.44مكة المكرمة

95.984.7617.922.862.02المدينة المنورة

94.743.6723.672.804.03القصيم

96.498.6230.9910.541.40المنطقة الشرقية

88.998.2022.476.448.13عسير

91.874.4122.157.364.84تبوك

82.333.7910.802.1615.62حائل

95.873.4912.262.075.84الحدود الشمالية

96.787.1819.642.402.70جازان

90.8610.0018.343.376.91نجران

97.738.5030.043.541.31الباحة

97.025.0418.812.881.99الجوف

93.796.7623.396.064.26النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

13-1جدول 

 او بطاقة USBمودم /  شبكة خلوية متنقلة باستعمال مفتاح

 او هاتف متنقل كمودمSIMمدمجة 
(مرتبطة بخطوط الهاتف الثابت)شبكة سلكية (WIFI)شبكة ال سلكية 

72.8950.1112.09ذكر

66.2253.1313.31أنثى

70.2251.3212.58النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

13-2جدول 

 او بطاقة USBمودم /  شبكة خلوية متنقلة باستعمال مفتاح

 او هاتف متنقل كمودمSIMمدمجة 
(مرتبطة بخطوط الهاتف الثابت)شبكة سلكية (WIFI)شبكة ال سلكية 

4-037.0569.697.77

9-543.9564.1212.66

14-1050.5360.5713.33

19-1566.7953.2813.94

24-2073.4551.9713.87

29-2575.2948.2311.17

34-3074.6149.3310.14

39-3575.2349.4210.93

44-4074.0450.3711.87

49-4572.9749.8313.35

54-5070.8950.3015.08

59-5570.2949.1817.16

64-6069.9046.4916.23

+6574.0837.6414.00

70.2251.3212.58النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

13-3جدول 

 او بطاقة USBمودم /  شبكة خلوية متنقلة باستعمال مفتاح

 او هاتف متنقل كمودمSIMمدمجة 
(مرتبطة بخطوط الهاتف الثابت)شبكة سلكية (WIFI)شبكة ال سلكية 

70.9853.0514.19سعودي

68.4447.248.76غير سعودي

70.2251.3212.58النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

13-4جدول 

 او بطاقة USBمودم /  شبكة خلوية متنقلة باستعمال مفتاح

 او هاتف متنقل كمودمSIMمدمجة 
(مرتبطة بخطوط الهاتف الثابت)شبكة سلكية (WIFI)شبكة ال سلكية 

71.0730.198.49أمي

62.4247.748.59يقرأ ويكتب 

64.7447.4310.58االبتدائية

70.2644.3810.53المتوسطة

74.2549.9012.23الثانوية أو مايعادلها

73.5953.2714.85دبلوم دون الجامعي

74.1858.7616.30جامعي

69.4358.5214.85دبلوم عالي 

72.1964.9919.60ماجستير 

73.8769.6822.90دكتوراه

71.3650.7512.61النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

13-5جدول 

 او بطاقة USBمودم /  شبكة خلوية متنقلة باستعمال مفتاح

 او هاتف متنقل كمودمSIMمدمجة 
(مرتبطة بخطوط الهاتف الثابت)شبكة سلكية (WIFI)شبكة ال سلكية 

76.7049.1311.40مشتغل

69.6253.3315.11طالب

68.2649.9711.59متفرغة ألعمال المنزل

74.7743.7414.06متقاعد

72.4050.0814.58أخرى

72.9250.0212.55النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

13-6جدول 

 او بطاقة USBمودم /  شبكة خلوية متنقلة باستعمال مفتاح

 او هاتف متنقل كمودمSIMمدمجة 
(مرتبطة بخطوط الهاتف الثابت)شبكة سلكية (WIFI)شبكة ال سلكية 

70.8052.1514.78لم يتزوج أبدا

74.2448.8411.20متزوج

74.2350.1711.43مطلق 

70.5641.4813.33أرمل

72.9250.0212.55النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

13-7جدول 

 او بطاقة USBمودم /  شبكة خلوية متنقلة باستعمال مفتاح

 او هاتف متنقل كمودمSIMمدمجة 
(مرتبطة بخطوط الهاتف الثابت)شبكة سلكية (WIFI)شبكة ال سلكية 

68.0054.7412.43الرياض

70.8352.7715.38مكة المكرمة

84.0841.557.74المدينة المنورة

71.6439.1512.20القصيم

57.8670.1713.65المنطقة الشرقية

82.5527.2916.15عسير

77.0767.661.80تبوك

78.7931.487.40حائل

66.7046.3512.80الحدود الشمالية

70.1348.589.76جازان

65.2047.6920.70نجران

75.0853.7712.73الباحة

64.6152.3312.60الجوف

70.2251.3212.58النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

14-1جدول 

مرة واحدة في اليوم على األقل
 مرة واحدة في األسبوع على األقل ولكن

ليس يوميا

 مرة واحدة في الشهر على األقل ولكن

ليس أسبوعيا

مرة واحدة في الثالث اشهر األخيرة على 

األقل ولكن ليس شهريا
ال أعرف

91.545.160.400.082.83ذكر

90.466.300.380.072.78أنثى

91.115.610.390.082.81النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها األفراد االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

14-2جدول 

مرة واحدة في اليوم على األقل
 مرة واحدة في األسبوع على األقل ولكن

ليس يوميا

 مرة واحدة في الشهر على األقل ولكن

ليس أسبوعيا

مرة واحدة في الثالث اشهر األخيرة على 

األقل ولكن ليس شهريا
ال أعرف

4-069.6923.062.330.264.66

9-569.5926.431.390.052.55

14-1078.9417.930.630.022.47

19-1591.944.830.430.092.71

24-2093.912.710.360.042.98

29-2593.683.260.170.062.82

34-3093.832.800.170.103.10

39-3593.583.360.220.052.79

44-4093.013.500.280.043.16

49-4592.264.370.440.022.91

54-5091.655.310.530.072.44

59-5591.954.780.390.232.64

64-6090.156.931.020.161.73

+6588.288.740.600.701.69

91.115.610.390.082.81النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها األفراد االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

14-3جدول 

مرة واحدة في اليوم على األقل
 مرة واحدة في األسبوع على األقل ولكن

ليس يوميا

 مرة واحدة في الشهر على األقل ولكن

ليس أسبوعيا

مرة واحدة في الثالث اشهر األخيرة على 

األقل ولكن ليس شهريا
ال أعرف

91.405.320.420.082.77سعودي

90.416.300.320.072.90غير سعودي

91.115.610.390.082.81النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها األفراد االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

14-4جدول 

مرة واحدة في اليوم على األقل
 مرة واحدة في األسبوع على األقل ولكن

ليس يوميا

 مرة واحدة في الشهر على األقل ولكن

ليس أسبوعيا

مرة واحدة في الثالث اشهر األخيرة على 

األقل ولكن ليس شهريا
ال أعرف

79.5616.980.940.941.57أمي

82.4414.580.760.152.07يقرأ ويكتب 

86.7410.020.440.132.66االبتدائية

92.064.830.390.072.64المتوسطة

93.952.630.300.063.07الثانوية أو مايعادلها

93.673.040.190.033.07دبلوم دون الجامعي

95.021.930.230.042.77جامعي

90.833.930.000.005.24دبلوم عالي 

95.141.510.000.003.35ماجستير 

95.480.320.000.004.19دكتوراه

92.004.770.350.082.81النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها األفراد االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

14-5جدول 

مرة واحدة في اليوم على األقل
 مرة واحدة في األسبوع على األقل ولكن

ليس يوميا

 مرة واحدة في الشهر على األقل ولكن

ليس أسبوعيا

مرة واحدة في الثالث اشهر األخيرة على 

األقل ولكن ليس شهريا
ال أعرف

93.393.470.240.052.84مشتغل

92.904.010.410.072.61طالب

92.284.080.360.093.19متفرغة ألعمال المنزل

91.455.600.620.332.00متقاعد

94.672.070.170.043.04أخرى

92.983.780.320.082.83النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها األفراد االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

14-6جدول 

مرة واحدة في اليوم على األقل
 مرة واحدة في األسبوع على األقل ولكن

ليس يوميا

 مرة واحدة في الشهر على األقل ولكن

ليس أسبوعيا

مرة واحدة في الثالث اشهر األخيرة على 

األقل ولكن ليس شهريا
ال أعرف

93.343.530.330.062.75لم يتزوج أبدا

92.803.880.320.092.91متزوج

93.693.410.340.172.39مطلق 

89.637.960.370.191.85أرمل

92.983.780.320.082.83النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها األفراد االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

14-7جدول 

مرة واحدة في اليوم على األقل
 مرة واحدة في األسبوع على األقل ولكن

ليس يوميا

 مرة واحدة في الشهر على األقل ولكن

ليس أسبوعيا

مرة واحدة في الثالث اشهر األخيرة على 

األقل ولكن ليس شهريا
ال أعرف

90.767.190.890.170.98الرياض

87.883.930.120.048.03مكة المكرمة

89.977.710.300.091.93المدينة المنورة

91.966.390.810.000.84القصيم

92.285.110.140.062.41المنطقة الشرقية

92.786.120.840.050.21عسير

89.246.270.230.034.24تبوك

95.893.820.070.110.11حائل

90.924.590.200.054.23الحدود الشمالية

95.224.280.260.090.15جازان

91.183.750.140.074.86نجران

88.1511.190.540.080.04الباحة

94.784.470.280.110.35الجوف

91.115.610.390.082.81النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها األفراد االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

15-1جدول 

تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنتشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنتالجنس

13.6138.12ذكر

17.7510.78أنثى

15.2627.19النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لقيام األفراد بشراء سلع وخدمات أو تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

%



 إحصاءات المعرفة

15-2جدول 

تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنتشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنتالفئات العمرية

4-01.040.78

9-50.970.93

14-102.991.38

19-1511.339.56

24-2021.9025.72

29-2520.6430.85

34-3018.8434.26

39-3518.4436.24

44-4016.1437.23

49-4514.6735.16

54-5012.2439.14

59-5511.0940.57

64-608.0440.27

+654.4736.54

15.2627.19النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لقيام األفراد بشراء سلع وخدمات أو تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

%



 إحصاءات المعرفة

15-3جدول 

تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنتشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنتالجنسية

18.5230.52سعودي

7.5719.31غير سعودي

15.2627.19النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

%

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل ) التوزيع النسبي لقيام األفراد بشراء سلع وخدمات أو تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت 



 إحصاءات المعرفة

15-4جدول 

تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنتشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنتالحالة التعليمية

0.632.20أمي

1.657.62يقرأ ويكتب 

3.719.13االبتدائية

7.1714.92المتوسطة

16.8931.53الثانوية أو مايعادلها

21.8448.12دبلوم دون الجامعي

30.5245.00جامعي

30.1345.85دبلوم عالي 

36.8561.31ماجستير 

27.1060.32دكتوراه

15.8628.28النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل ) التوزيع النسبي لقيام األفراد بشراء سلع وخدمات أو تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

%



 إحصاءات المعرفة

15-5جدول 

تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنتشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنتالحالة العملية

17.8945.08مشتغل

17.3216.91طالب

15.518.56متفرغة ألعمال المنزل

10.1250.59متقاعد

18.2232.80أخرى

16.8230.30النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل ) التوزيع النسبي لقيام األفراد بشراء سلع وخدمات أو تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

%



 إحصاءات المعرفة

15-6جدول 

تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنتشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنتالحالة االجتماعية

17.3623.67لم يتزوج أبدا

16.4734.43متزوج

23.2136.35مطلق 

11.1118.89أرمل

16.8230.30النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل ) التوزيع النسبي لقيام األفراد بشراء سلع وخدمات أو تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

%



 إحصاءات المعرفة

15-7جدول 

تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنتشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنتالمناطق اإلدارية

15.7525.63الرياض

16.1231.20مكة المكرمة

12.7117.26المدينة المنورة

22.0531.50القصيم

15.6429.73المنطقة الشرقية

14.3922.70عسير

14.6822.55تبوك

5.5923.23حائل

14.1322.64الحدود الشمالية

19.8232.75جازان

7.8530.43نجران

21.6530.85الباحة

12.2824.81الجوف

15.2627.19النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق االدارية ( أشهر األخيرة3خالل ) التوزيع النسبي لقيام األفراد بشراء سلع وخدمات أو تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

%



 إحصاءات المعرفة

16-1جدول 

الكتب, 

المجالت أو 

الصحف

المالبس, 

األحذية, السلع 

الرياضية وغيرها

 معدات 

الحاسوب أو 

بما )قطع الغيار 

في ذلك 

المعدات 

(الطرفية

ألعاب الكمبيوتر 

أو الفيديو

برامج الحاسوب 

بما في ذلك )

الترقيات 

والتطبيقات 

المدفوعة؛ 

(باستثناء األلعاب

مستحضرات 

التجميل

 المنتجات 

بما في )المالیة 

ذلك األسھم 

(والتأمین

األغذية او 

المواد 

التموينية أو 

التبغ

 السلع المنزلية 

مثل األثاث )

واأللعاب وما 

إلى ذلك؛ 

باستثناء 

اإللكترونيات 

(االستهالكية

خدمات تقنيات 

المعلومات 

واالتصاالت 

باستثناء )

(البرمجيات

األدوية

الفيتامينات 

والمكمالت 

الغذائية

األفالم 

واألفالم 

القصيرة أو 

الصور

منتجات 

الموسيقى

معدات 

التصوير 

الفوتوغرافي 

أو أدوات 

االتصاالت أو 

البصريات

تذاكر أو 

حجوزات 

لألحداث 

الترفيهية 

الرياضة )

والمسرح 

والحفالت 

(الموسيقية

منتجات السفر 

تذاكر السفر, )

واإلقامة, تأجير 

السيارات, 

خدمات النقل, 

(إلخ

17.1774.7212.6813.167.4610.053.974.7218.6210.413.184.872.931.254.0511.0922.44ذكر

11.9488.443.554.152.4149.601.104.7219.293.531.964.851.240.882.053.976.95أنثى

14.7381.108.438.975.1128.442.644.7218.937.212.624.862.141.083.127.7815.24النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

16-2جدول 

الكتب, 

المجالت أو 

الصحف

المالبس, 

األحذية, السلع 

الرياضية وغيرها

 معدات 

الحاسوب أو 

بما )قطع الغيار 

في ذلك 

المعدات 

(الطرفية

ألعاب الكمبيوتر 

أو الفيديو

برامج الحاسوب 

بما في ذلك )

الترقيات 

والتطبيقات 

المدفوعة؛ 

(باستثناء األلعاب

مستحضرات 

التجميل

 المنتجات 

بما في )المالیة 

ذلك األسھم 

(والتأمین

األغذية او 

المواد 

التموينية أو 

التبغ

 السلع المنزلية 

مثل األثاث )

واأللعاب وما 

إلى ذلك؛ 

باستثناء 

اإللكترونيات 

(االستهالكية

خدمات تقنيات 

المعلومات 

واالتصاالت 

باستثناء )

(البرمجيات

األدوية

الفيتامينات 

والمكمالت 

الغذائية

األفالم 

واألفالم 

القصيرة أو 

الصور

منتجات 

الموسيقى

معدات 

التصوير 

الفوتوغرافي 

أو أدوات 

االتصاالت أو 

البصريات

تذاكر أو 

حجوزات 

لألحداث 

الترفيهية 

الرياضة )

والمسرح 

والحفالت 

(الموسيقية

منتجات السفر 

تذاكر السفر, )

واإلقامة, تأجير 

السيارات, 

خدمات النقل, 

(إلخ

4-00.0050.000.0075.000.0025.000.000.0025.000.0025.000.000.000.000.000.000.00

9-54.7638.1019.0538.100.009.524.7614.294.7614.294.760.0014.299.5214.299.520.00

14-1012.5073.445.4729.696.2517.190.781.5610.166.250.783.133.130.003.135.472.34

19-1516.7082.075.6814.144.4529.620.786.2411.926.351.563.903.231.563.676.017.24

24-2013.8284.207.829.644.7929.961.604.4115.037.821.824.682.591.322.866.2810.41

29-2513.2485.208.406.964.7329.882.504.0617.865.901.734.842.670.953.518.4014.36

34-3012.6680.788.087.225.2429.222.654.5119.356.892.396.691.721.063.718.3517.83

39-3514.7080.939.037.465.2330.683.083.8022.728.603.084.731.860.652.657.1719.14

44-4017.2981.099.639.055.8030.162.906.2626.337.773.254.061.281.282.328.9319.14

49-4515.8178.379.329.155.1625.463.995.8222.137.154.665.161.660.332.009.8217.80

54-5018.6071.7010.247.285.6616.984.312.9621.027.552.963.501.081.893.239.4319.14

59-5518.2767.0113.717.618.6318.787.617.6122.847.118.636.090.001.024.579.6421.32

64-6018.6362.7512.756.865.8812.754.904.9025.497.847.843.920.000.001.966.8632.35

+6535.5651.114.446.672.2211.1113.3311.1124.446.676.672.222.222.222.2215.5635.56

14.7381.108.438.975.1128.442.644.7218.937.212.624.862.141.083.127.7815.24النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

16-3جدول 

الكتب, 

المجالت أو 

الصحف

المالبس, 

األحذية, السلع 

الرياضية وغيرها

 معدات 

الحاسوب أو 

بما )قطع الغيار 

في ذلك 

المعدات 

(الطرفية

ألعاب الكمبيوتر 

أو الفيديو

برامج الحاسوب 

بما في ذلك )

الترقيات 

والتطبيقات 

المدفوعة؛ 

(باستثناء األلعاب

مستحضرات 

التجميل

 المنتجات 

بما في )المالیة 

ذلك األسھم 

(والتأمین

األغذية او 

المواد 

التموينية أو 

التبغ

 السلع المنزلية 

مثل األثاث )

واأللعاب وما 

إلى ذلك؛ 

باستثناء 

اإللكترونيات 

(االستهالكية

خدمات تقنيات 

المعلومات 

واالتصاالت 

باستثناء )

(البرمجيات

األدوية

الفيتامينات 

والمكمالت 

الغذائية

األفالم 

واألفالم 

القصيرة أو 

الصور

منتجات 

الموسيقى

معدات 

التصوير 

الفوتوغرافي 

أو أدوات 

االتصاالت أو 

البصريات

تذاكر أو 

حجوزات 

لألحداث 

الترفيهية 

الرياضة )

والمسرح 

والحفالت 

(الموسيقية

منتجات السفر 

تذاكر السفر, )

واإلقامة, تأجير 

السيارات, 

خدمات النقل, 

(إلخ

15.4283.457.869.104.7129.722.715.0419.036.492.584.982.050.993.077.4114.68سعودي

10.7867.5211.758.217.4421.072.232.8518.3611.402.854.172.711.603.419.8718.43غير سعودي

14.7381.108.438.975.1128.442.644.7218.937.212.624.862.141.083.127.7815.24النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

16-4جدول 

الكتب, 

المجالت أو 

الصحف

المالبس, 

األحذية, السلع 

الرياضية وغيرها

 معدات 

الحاسوب أو 

بما )قطع الغيار 

في ذلك 

المعدات 

(الطرفية

ألعاب الكمبيوتر 

أو الفيديو

برامج الحاسوب 

بما في ذلك )

الترقيات 

والتطبيقات 

المدفوعة؛ 

(باستثناء األلعاب

مستحضرات 

التجميل

 المنتجات 

بما في )المالیة 

ذلك األسھم 

(والتأمین

األغذية او 

المواد 

التموينية أو 

التبغ

 السلع المنزلية 

مثل األثاث )

واأللعاب وما 

إلى ذلك؛ 

باستثناء 

اإللكترونيات 

(االستهالكية

خدمات تقنيات 

المعلومات 

واالتصاالت 

باستثناء )

(البرمجيات

األدوية

الفيتامينات 

والمكمالت 

الغذائية

األفالم 

واألفالم 

القصيرة أو 

الصور

منتجات 

الموسيقى

معدات 

التصوير 

الفوتوغرافي 

أو أدوات 

االتصاالت أو 

البصريات

تذاكر أو 

حجوزات 

لألحداث 

الترفيهية 

الرياضة )

والمسرح 

والحفالت 

(الموسيقية

منتجات السفر 

تذاكر السفر, )

واإلقامة, تأجير 

السيارات, 

خدمات النقل, 

(إلخ

0.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050.000.00أمي

10.2676.925.1314.102.5610.262.567.6919.236.415.130.001.280.003.851.283.85يقرأ ويكتب 

14.1378.994.7115.223.9918.481.453.2613.777.252.543.992.170.001.813.996.52االبتدائية

11.0778.245.8510.313.4426.461.405.4717.306.111.782.932.161.533.185.346.62المتوسطة

13.2082.396.608.083.8928.071.694.5517.156.961.784.071.840.812.626.0011.82الثانوية أو مايعادلها

11.9881.4210.887.955.7524.083.184.0319.326.973.425.623.060.864.287.8219.19دبلوم دون الجامعي

16.1481.999.808.776.0431.963.294.9620.856.852.855.402.061.253.299.1918.30جامعي

15.9462.328.7010.145.8018.845.805.8021.748.702.9011.592.900.002.908.7026.09دبلوم عالي 

30.9175.4515.0010.0011.8220.916.362.7319.5517.735.9110.913.181.824.0920.4529.09ماجستير 

34.5264.2910.7111.907.1416.675.953.5723.8117.8611.908.333.572.381.1915.4842.86دكتوراه

14.7681.218.418.885.1228.482.634.7018.967.202.604.882.121.063.107.7815.28النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

16-5جدول 

الكتب, 

المجالت أو 

الصحف

المالبس, 

األحذية, السلع 

الرياضية وغيرها

 معدات 

الحاسوب أو 

بما )قطع الغيار 

في ذلك 

المعدات 

(الطرفية

ألعاب الكمبيوتر 

أو الفيديو

برامج الحاسوب 

بما في ذلك )

الترقيات 

والتطبيقات 

المدفوعة؛ 

(باستثناء األلعاب

مستحضرات 

التجميل

 المنتجات 

بما في )المالیة 

ذلك األسھم 

(والتأمین

األغذية او 

المواد 

التموينية أو 

التبغ

 السلع المنزلية 

مثل األثاث )

واأللعاب وما 

إلى ذلك؛ 

باستثناء 

اإللكترونيات 

(االستهالكية

خدمات تقنيات 

المعلومات 

واالتصاالت 

باستثناء )

(البرمجيات

األدوية

الفيتامينات 

والمكمالت 

الغذائية

األفالم 

واألفالم 

القصيرة أو 

الصور

منتجات 

الموسيقى

معدات 

التصوير 

الفوتوغرافي 

أو أدوات 

االتصاالت أو 

البصريات

تذاكر أو 

حجوزات 

لألحداث 

الترفيهية 

الرياضة )

والمسرح 

والحفالت 

(الموسيقية

منتجات السفر 

تذاكر السفر, )

واإلقامة, تأجير 

السيارات, 

خدمات النقل, 

(إلخ

16.5278.1311.719.647.1020.643.865.0321.209.493.285.502.261.233.6710.4422.71مشتغل

16.0482.707.2811.815.5327.991.355.3514.427.321.934.493.011.443.326.839.39طالب

8.7987.292.263.260.8549.320.953.3119.492.461.214.270.950.601.763.425.47متفرغة ألعمال المنزل

21.0471.208.415.833.8818.456.475.1821.683.566.152.590.650.652.597.1224.27متقاعد

12.9987.948.127.422.0929.701.624.8716.476.733.255.102.090.002.325.348.35أخرى

14.7981.318.458.605.1128.642.664.7419.087.212.634.902.111.073.107.8115.45النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

16-6جدول 

الكتب, 

المجالت أو 

الصحف

المالبس, 

األحذية, السلع 

الرياضية وغيرها

 معدات 

الحاسوب أو 

بما )قطع الغيار 

في ذلك 

المعدات 

(الطرفية

ألعاب الكمبيوتر 

أو الفيديو

برامج الحاسوب 

بما في ذلك )

الترقيات 

والتطبيقات 

المدفوعة؛ 

(باستثناء األلعاب

مستحضرات 

التجميل

 المنتجات 

بما في )المالیة 

ذلك األسھم 

(والتأمین

األغذية او 

المواد 

التموينية أو 

التبغ

 السلع المنزلية 

مثل األثاث )

واأللعاب وما 

إلى ذلك؛ 

باستثناء 

اإللكترونيات 

(االستهالكية

خدمات تقنيات 

المعلومات 

واالتصاالت 

باستثناء )

(البرمجيات

األدوية

الفيتامينات 

والمكمالت 

الغذائية

األفالم 

واألفالم 

القصيرة أو 

الصور

منتجات 

الموسيقى

معدات 

التصوير 

الفوتوغرافي 

أو أدوات 

االتصاالت أو 

البصريات

تذاكر أو 

حجوزات 

لألحداث 

الترفيهية 

الرياضة )

والمسرح 

والحفالت 

(الموسيقية

منتجات السفر 

تذاكر السفر, )

واإلقامة, تأجير 

السيارات, 

خدمات النقل, 

(إلخ

15.2382.578.6010.915.4826.902.095.3214.447.602.124.833.121.443.397.6512.60لم يتزوج أبدا

14.6080.318.517.234.9229.233.064.4122.127.112.964.951.510.862.928.0217.43متزوج

11.7688.244.416.623.6844.121.472.9417.653.680.745.150.740.742.945.8811.76مطلق 

13.3383.333.331.673.3343.331.675.0016.671.676.673.330.000.001.671.6710.00أرمل

14.7981.318.458.605.1128.642.664.7419.087.212.634.902.111.073.107.8115.45النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

16-7جدول 

الكتب, 

المجالت أو 

الصحف

المالبس, 

األحذية, السلع 

الرياضية وغيرها

 معدات 

الحاسوب أو 

بما )قطع الغيار 

في ذلك 

المعدات 

(الطرفية

ألعاب الكمبيوتر 

أو الفيديو

برامج الحاسوب 

بما في ذلك )

الترقيات 

والتطبيقات 

المدفوعة؛ 

(باستثناء األلعاب

مستحضرات 

التجميل

 المنتجات 

بما في )المالیة 

ذلك األسھم 

(والتأمین

األغذية او 

المواد 

التموينية أو 

التبغ

 السلع المنزلية 

مثل األثاث )

واأللعاب وما 

إلى ذلك؛ 

باستثناء 

اإللكترونيات 

(االستهالكية

خدمات تقنيات 

المعلومات 

واالتصاالت 

باستثناء )

(البرمجيات

األدوية

الفيتامينات 

والمكمالت 

الغذائية

األفالم 

واألفالم 

القصيرة أو 

الصور

منتجات 

الموسيقى

معدات 

التصوير 

الفوتوغرافي 

أو أدوات 

االتصاالت أو 

البصريات

تذاكر أو 

حجوزات 

لألحداث 

الترفيهية 

الرياضة )

والمسرح 

والحفالت 

(الموسيقية

منتجات السفر 

تذاكر السفر, )

واإلقامة, تأجير 

السيارات, 

خدمات النقل, 

(إلخ

9.0073.4710.3910.097.1925.804.836.2216.018.343.996.952.721.933.6910.3917.52الرياض

17.0077.068.479.136.4928.553.744.0724.598.032.704.293.192.093.9114.4714.30مكة المكرمة

9.3786.897.737.033.7537.701.870.4718.034.452.582.341.170.236.323.2812.65المدينة المنورة

23.9982.6616.517.846.6530.761.9011.2820.0713.903.927.241.310.361.433.099.86القصيم

20.4878.558.5911.143.9628.701.7910.6916.523.291.053.211.641.053.599.0427.28المنطقة الشرقية

20.9578.256.988.573.8119.521.900.1620.322.540.633.971.270.321.272.387.46عسير

13.8490.645.076.822.5320.471.560.5813.8412.483.903.512.140.392.142.3414.04تبوك

13.9284.814.433.805.0618.351.276.3315.826.963.808.861.271.271.276.3311.39حائل

2.5392.965.606.684.3328.881.260.7218.237.220.181.621.260.542.177.5819.68الحدود الشمالية

7.8490.982.818.282.0739.201.181.0422.783.850.592.513.250.743.852.078.43جازان

13.7287.177.9616.813.5419.471.331.3311.958.410.885.310.440.001.330.884.87نجران

22.5685.977.108.885.1538.013.201.4218.834.265.336.222.490.362.666.9316.70الباحة

3.4776.886.945.784.6223.700.872.0215.6111.274.3410.690.870.292.318.097.23الجوف

14.7381.108.438.975.1128.442.644.7218.937.212.624.862.141.083.127.7815.24النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

17-1جدول 

بطاقة االئتمان عبر اإلنترنتالدفع عند االستالم
بطاقة الصراف اآللي أو التحويل 

المصرفي اإللكتروني عبر اإلنترنت

حساب )الحساب المالي المحمول 

(متصل برقم الهاتف المتنقل

مثل )خدمة الدفع عبر اإلنترنت 

(بايبال و غوغل تشيكوت

بطاقة هدية مسبقة الدفع أو 

مثل بطاقات )قسيمة إلكترونية 

iTunes)

نقاط من برنامج المكافآت أو 

على سبيل المثال )االسترداد 

(قطاف

مثل الشيك المصرفي )غيرها 

(بالبريد, وما إلى ذلك

80.9246.5115.191.111.420.922.150.12ذكر

87.6232.8612.710.680.770.661.770.07أنثى

84.0340.1614.040.911.120.801.970.09النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها األفراد في عملية شراء السلع والخدمات عبر االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

17-2جدول 

بطاقة االئتمان عبر اإلنترنتالدفع عند االستالم
بطاقة الصراف اآللي أو التحويل 

المصرفي اإللكتروني عبر اإلنترنت

حساب )الحساب المالي المحمول 

(متصل برقم الهاتف المتنقل

مثل )خدمة الدفع عبر اإلنترنت 

(بايبال و غوغل تشيكوت

بطاقة هدية مسبقة الدفع أو 

مثل بطاقات )قسيمة إلكترونية 

iTunes)

نقاط من برنامج المكافآت أو 

على سبيل المثال )االسترداد 

(قطاف

مثل الشيك المصرفي )غيرها 

(بالبريد, وما إلى ذلك

4-0100.0025.000.000.000.000.000.000.00

9-595.2428.5728.574.760.004.764.760.00

14-1088.2828.133.910.781.562.340.780.78

19-1591.3126.6110.911.220.670.891.560.11

24-2088.1131.1712.720.721.160.722.200.11

29-2584.9238.6213.240.831.220.561.280.00

34-3082.0443.2713.520.600.730.601.860.00

39-3581.2946.3816.770.861.150.722.010.00

44-4082.7148.2615.660.810.700.462.200.00

49-4579.3747.7517.301.331.331.333.160.33

54-5079.7848.2515.900.812.431.623.230.81

59-5572.0853.8115.232.032.543.051.020.00

64-6071.5758.8215.693.921.960.001.960.00

+6575.5653.3317.782.222.220.006.670.00

84.0340.1614.040.911.120.801.970.09النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها األفراد في عملية شراء السلع والخدمات عبر االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

17-3جدول 

بطاقة االئتمان عبر اإلنترنتالدفع عند االستالم
بطاقة الصراف اآللي أو التحويل 

المصرفي اإللكتروني عبر اإلنترنت

حساب )الحساب المالي المحمول 

(متصل برقم الهاتف المتنقل

مثل )خدمة الدفع عبر اإلنترنت 

(بايبال و غوغل تشيكوت

بطاقة هدية مسبقة الدفع أو 

مثل بطاقات )قسيمة إلكترونية 

iTunes)

نقاط من برنامج المكافآت أو 

على سبيل المثال )االسترداد 

(قطاف

مثل الشيك المصرفي )غيرها 

(بالبريد, وما إلى ذلك

86.2938.8514.720.951.000.882.260.11سعودي

71.0047.7110.080.701.810.350.280.00غير سعودي

84.0340.1614.040.911.120.801.970.09النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها األفراد في عملية شراء السلع والخدمات عبر االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

17-4جدول 

بطاقة االئتمان عبر اإلنترنتالدفع عند االستالم
بطاقة الصراف اآللي أو التحويل 

المصرفي اإللكتروني عبر اإلنترنت

حساب )الحساب المالي المحمول 

(متصل برقم الهاتف المتنقل

مثل )خدمة الدفع عبر اإلنترنت 

(بايبال و غوغل تشيكوت

بطاقة هدية مسبقة الدفع أو 

مثل بطاقات )قسيمة إلكترونية 

iTunes)

نقاط من برنامج المكافآت أو 

على سبيل المثال )االسترداد 

(قطاف

مثل الشيك المصرفي )غيرها 

(بالبريد, وما إلى ذلك

100.000.000.000.000.000.000.000.00أمي

91.0316.677.690.005.135.131.280.00يقرأ ويكتب 

89.4925.008.700.720.720.720.360.00االبتدائية

90.4622.6510.051.150.640.640.890.13المتوسطة

87.6132.9512.720.840.900.632.080.12الثانوية أو مايعادلها

81.1743.7714.790.491.470.732.440.00دبلوم دون الجامعي

81.0147.9215.971.031.130.912.090.07جامعي

79.7146.3815.940.001.450.001.450.00دبلوم عالي 

71.8269.0916.361.361.820.912.270.00ماجستير 

64.2972.6215.480.005.950.002.381.19دكتوراه

84.0040.1914.010.911.120.791.960.09النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها األفراد في عملية شراء السلع والخدمات عبر االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

17-5جدول 

بطاقة االئتمان عبر اإلنترنتالدفع عند االستالم
بطاقة الصراف اآللي أو التحويل 

المصرفي اإللكتروني عبر اإلنترنت

حساب )الحساب المالي المحمول 

(متصل برقم الهاتف المتنقل

مثل )خدمة الدفع عبر اإلنترنت 

(بايبال و غوغل تشيكوت

بطاقة هدية مسبقة الدفع أو 

مثل بطاقات )قسيمة إلكترونية 

iTunes)

نقاط من برنامج المكافآت أو 

على سبيل المثال )االسترداد 

(قطاف

مثل الشيك المصرفي )غيرها 

(بالبريد, وما إلى ذلك

79.9849.7815.920.911.380.842.160.06مشتغل

89.7130.3213.341.120.900.851.890.13طالب

87.1430.3411.450.750.800.551.960.10متفرغة ألعمال المنزل

80.5847.9015.861.290.971.291.940.00متقاعد

84.4531.5510.440.230.930.230.700.00أخرى

83.9540.3514.150.911.120.771.980.08النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها األفراد في عملية شراء السلع والخدمات عبر االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

17-6جدول 

بطاقة االئتمان عبر اإلنترنتالدفع عند االستالم
بطاقة الصراف اآللي أو التحويل 

المصرفي اإللكتروني عبر اإلنترنت

حساب )الحساب المالي المحمول 

(متصل برقم الهاتف المتنقل

مثل )خدمة الدفع عبر اإلنترنت 

(بايبال و غوغل تشيكوت

بطاقة هدية مسبقة الدفع أو 

مثل بطاقات )قسيمة إلكترونية 

iTunes)

نقاط من برنامج المكافآت أو 

على سبيل المثال )االسترداد 

(قطاف

مثل الشيك المصرفي )غيرها 

(بالبريد, وما إلى ذلك

87.3534.0412.790.901.110.791.710.08لم يتزوج أبدا

81.5044.8615.090.951.160.792.190.09متزوج

94.1223.5312.500.000.000.000.740.00مطلق 

85.0036.6711.670.000.000.001.670.00أرمل

83.9540.3514.150.911.120.771.980.08النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها األفراد في عملية شراء السلع والخدمات عبر االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

17-7جدول 

بطاقة االئتمان عبر اإلنترنتالدفع عند االستالم
بطاقة الصراف اآللي أو التحويل 

المصرفي اإللكتروني عبر اإلنترنت

حساب )الحساب المالي المحمول 

(متصل برقم الهاتف المتنقل

مثل )خدمة الدفع عبر اإلنترنت 

(بايبال و غوغل تشيكوت

بطاقة هدية مسبقة الدفع أو 

مثل بطاقات )قسيمة إلكترونية 

iTunes)

نقاط من برنامج المكافآت أو 

على سبيل المثال )االسترداد 

(قطاف

مثل الشيك المصرفي )غيرها 

(بالبريد, وما إلى ذلك

78.5544.2918.732.304.111.391.630.42الرياض

78.7145.1611.941.161.270.831.760.11مكة المكرمة

83.8429.9819.910.230.230.000.940.00المدينة المنورة

89.1933.859.500.120.000.120.360.00القصيم

73.5461.7315.700.150.451.643.290.00المنطقة الشرقية

93.6519.6810.790.320.160.320.160.00عسير

92.7940.3512.480.780.190.008.380.00تبوك

89.2424.683.801.270.000.000.000.00حائل

94.7727.265.960.180.182.351.810.00الحدود الشمالية

87.1326.6311.540.301.040.000.300.00جازان

88.0546.0210.620.000.000.000.000.00نجران

96.6338.1923.982.310.000.184.260.00الباحة

87.2829.1916.760.580.290.290.580.00الجوف

84.0340.1614.040.911.120.801.970.09النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها األفراد في عملية شراء السلع والخدمات عبر االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

18-1جدول 

(اونالين)االستالم االلكتروني االستالم المباشر من نقاط البيعاالستالم المادي المباشر

89.4926.8719.37ذكر

91.5524.369.86أنثى

90.4525.7014.95النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

18-2جدول 

(اونالين)االستالم االلكتروني االستالم المباشر من نقاط البيعاالستالم المادي المباشر

4-075.0025.0025.00

9-5100.000.000.00

14-1091.4117.9712.50

19-1592.5422.0511.25

24-2091.2423.2910.79

29-2590.4825.3813.75

34-3090.2625.9815.97

39-3589.7528.3918.42

44-4090.6027.0316.13

49-4590.5229.4515.97

54-5089.7626.9518.06

59-5584.2631.4725.38

64-6081.3729.4130.39

+6586.6731.1133.33

90.4525.7014.95النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

18-3جدول 

(اونالين)االستالم االلكتروني االستالم المباشر من نقاط البيعاالستالم المادي المباشر

90.7226.7114.28سعودي

88.8719.8918.85غير سعودي

90.4525.7014.95النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

18-4جدول 

(اونالين)االستالم االلكتروني االستالم المباشر من نقاط البيعاالستالم المادي المباشر

100.000.000.00أمي

94.8717.9511.54يقرأ ويكتب 

87.3221.7411.96االبتدائية

91.6018.9610.05المتوسطة

91.0224.6311.64الثانوية أو مايعادلها

89.1225.4316.75دبلوم دون الجامعي

90.0528.3717.39جامعي

88.4131.8817.39دبلوم عالي 

93.1825.4529.55ماجستير 

88.1027.3832.14دكتوراه

90.4325.7614.98النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

18-5جدول 

(اونالين)االستالم االلكتروني االستالم المباشر من نقاط البيعاالستالم المادي المباشر

89.7528.1119.52مشتغل

91.9123.1812.04طالب

90.5123.309.14متفرغة ألعمال المنزل

86.0831.0719.42متقاعد

92.5823.675.80أخرى

90.4225.8615.01النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

18-6جدول 

(اونالين)االستالم االلكتروني االستالم المباشر من نقاط البيعاالستالم المادي المباشر

91.2124.1314.20لم يتزوج أبدا

89.9027.0815.61متزوج

93.3824.269.56مطلق 

85.0020.0020.00أرمل

90.4225.8615.01النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

18-7جدول 

(اونالين)االستالم االلكتروني االستالم المباشر من نقاط البيعاالستالم المادي المباشر

94.3214.5023.69الرياض

91.0924.8115.29مكة المكرمة

87.3531.384.22المدينة المنورة

92.2825.067.72القصيم

85.5040.8822.87المنطقة الشرقية

97.1421.596.98عسير

86.7430.8014.62تبوك

89.8713.294.43حائل

95.1311.1911.01الحدود الشمالية

91.4227.8113.31جازان

90.2728.321.77نجران

82.7737.837.46الباحة

83.8223.1221.68الجوف

90.4525.7014.95النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

19-1جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

20.2738.3141.43ذكر

18.1640.9040.94أنثى

19.9338.7241.35النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي آلخر مره قام فيها األفراد بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

19-2جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

4-033.3366.670.00

9-535.0030.0035.00

14-1022.0345.7632.20

19-1518.0739.0542.88

24-2019.8838.8241.30

29-2519.1439.3541.51

34-3019.5038.4842.02

39-3520.9037.8241.28

44-4020.3239.8439.84

49-4519.8640.2139.93

54-5019.7337.1043.17

59-5522.3337.7339.94

64-6019.5738.7541.68

+6519.2935.6045.11

19.9338.7241.35النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي آلخر مره قام فيها األفراد بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

19-3جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

20.8640.0539.09سعودي

16.4733.7549.78غير سعودي

19.9338.7241.35النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي آلخر مره قام فيها األفراد بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

19-4جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

14.2928.5757.14أمي

16.1131.9451.94يقرأ ويكتب 

13.9739.7146.32االبتدائية

16.2037.7146.09المتوسطة

18.4938.9442.56الثانوية أو مايعادلها

23.7538.7937.46دبلوم دون الجامعي

21.8339.0039.17جامعي

20.9539.0540.00دبلوم عالي 

24.3239.0736.61ماجستير 

20.8639.5739.57دكتوراه

19.9138.7241.36النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي آلخر مره قام فيها األفراد بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

19-5جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

20.4338.6940.88مشتغل

19.2740.0640.66طالب

17.1136.2146.68متفرغة ألعمال المنزل

20.0837.5042.42متقاعد

17.4040.8541.75أخرى

19.9138.7041.40النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي آلخر مره قام فيها األفراد بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

19-6جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

19.3938.4242.19لم يتزوج أبدا

20.2438.7441.02متزوج

17.3741.3141.31مطلق 

10.7842.1647.06أرمل

19.9138.7041.40النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي آلخر مره قام فيها األفراد بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

19-7جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

21.9036.7141.39الرياض

17.6238.5143.88مكة المكرمة

15.1731.5553.28المدينة المنورة

11.8045.8942.31القصيم

22.0635.7142.23المنطقة الشرقية

29.6839.4430.89عسير

10.0338.0751.90تبوك

14.7936.5948.63حائل

24.3236.7138.96الحدود الشمالية

14.3240.2045.48جازان

21.4643.2635.27نجران

30.1748.3821.45الباحة

26.0437.2036.77الجوف

19.9338.7241.35النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق االدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي آلخر مره قام فيها األفراد بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

20-1جدول 

يفضل التسوق شخصيًا 

والتعامل بشكل مباشر مع 

السلعة أو مزود الخدمة

المخاوف األمنية

المخاوف المتعلقة 

على سبيل )بالخصوصية 

المثال, تقديم تفاصيل 

(شخصية

المتعلقة )المخاوف الفنية 

بمواقع الويب أو الدفع أو 

(التسليم

على )المخاوف المتعلقة بالثقة

سبيل المثال بشأن الضمانات 

(أو استالم المنتجات أو إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

35.492.180.820.891.7621.9762.09ذكر

38.171.650.900.751.9923.7158.61أنثى

36.531.980.850.841.8522.6560.74النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم شراء األفراد للسلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

20-2جدول 

يفضل التسوق شخصيًا 

والتعامل بشكل مباشر مع 

السلعة أو مزود الخدمة

المخاوف األمنية

المخاوف المتعلقة 

على سبيل )بالخصوصية 

المثال, تقديم تفاصيل 

(شخصية

المتعلقة )المخاوف الفنية 

بمواقع الويب أو الدفع أو 

(التسليم

على )المخاوف المتعلقة بالثقة

سبيل المثال بشأن الضمانات 

(أو استالم المنتجات أو إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

4-04.970.000.000.000.5253.9359.42

9-58.050.000.050.000.2355.0157.91

14-1015.840.460.140.170.5337.9366.23

19-1532.351.450.740.831.7820.2766.36

24-2041.412.350.911.162.5016.3760.66

29-2542.901.841.201.202.2118.4558.31

34-3042.982.601.181.032.2818.8158.64

39-3542.252.721.070.812.2720.6058.16

44-4041.382.481.090.691.6721.4457.91

49-4540.892.370.770.942.3721.5758.20

54-5039.452.370.640.601.5022.0459.31

59-5537.281.770.441.081.8419.3761.46

64-6034.962.310.600.770.2620.3965.30

+6527.752.180.940.731.2520.6971.10

36.531.980.850.841.8522.6560.74النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم شراء األفراد للسلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

20-3جدول 

يفضل التسوق شخصيًا 

والتعامل بشكل مباشر مع 

السلعة أو مزود الخدمة

المخاوف األمنية

المخاوف المتعلقة 

على سبيل )بالخصوصية 

المثال, تقديم تفاصيل 

(شخصية

المتعلقة )المخاوف الفنية 

بمواقع الويب أو الدفع أو 

(التسليم

على )المخاوف المتعلقة بالثقة

سبيل المثال بشأن الضمانات 

(أو استالم المنتجات أو إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

37.292.241.020.912.0321.8959.96سعودي

34.961.420.510.691.4624.2462.37غير سعودي

36.531.980.850.841.8522.6560.74النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم شراء األفراد للسلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

20-4جدول 

يفضل التسوق شخصيًا 

والتعامل بشكل مباشر مع 

السلعة أو مزود الخدمة

المخاوف األمنية

المخاوف المتعلقة 

على سبيل )بالخصوصية 

المثال, تقديم تفاصيل 

(شخصية

المتعلقة )المخاوف الفنية 

بمواقع الويب أو الدفع أو 

(التسليم

على )المخاوف المتعلقة بالثقة

سبيل المثال بشأن الضمانات 

(أو استالم المنتجات أو إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

21.200.950.000.320.0042.4158.86أمي

24.891.080.240.240.7539.6360.82يقرأ ويكتب 

27.651.410.400.560.9332.3564.75االبتدائية

33.541.790.720.821.4722.0464.92المتوسطة

43.052.311.191.122.6217.5458.24الثانوية أو مايعادلها

44.722.841.091.672.4313.6760.33دبلوم دون الجامعي

46.162.811.250.862.4311.0358.46جامعي

39.381.880.631.253.1311.2563.13دبلوم عالي 

45.362.120.270.271.596.3758.62ماجستير 

49.121.330.881.772.653.9856.19دكتوراه

37.952.070.890.881.9221.0860.87النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم شراء األفراد للسلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

20-5جدول 

يفضل التسوق شخصيًا 

والتعامل بشكل مباشر مع 

السلعة أو مزود الخدمة

المخاوف األمنية

المخاوف المتعلقة 

على سبيل )بالخصوصية 

المثال, تقديم تفاصيل 

(شخصية

المتعلقة )المخاوف الفنية 

بمواقع الويب أو الدفع أو 

(التسليم

على )المخاوف المتعلقة بالثقة

سبيل المثال بشأن الضمانات 

(أو استالم المنتجات أو إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

40.942.440.950.992.0819.7959.65مشتغل

35.731.780.811.042.2117.5764.17طالب

43.401.871.040.801.9521.5956.54متفرغة ألعمال المنزل

32.452.810.910.841.6818.9965.69متقاعد

41.913.201.340.781.8618.4561.96أخرى

39.882.220.960.942.0519.6060.40النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم شراء األفراد للسلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

20-6جدول 

يفضل التسوق شخصيًا 

والتعامل بشكل مباشر مع 

السلعة أو مزود الخدمة

المخاوف األمنية

المخاوف المتعلقة 

على سبيل )بالخصوصية 

المثال, تقديم تفاصيل 

(شخصية

المتعلقة )المخاوف الفنية 

بمواقع الويب أو الدفع أو 

(التسليم

على )المخاوف المتعلقة بالثقة

سبيل المثال بشأن الضمانات 

(أو استالم المنتجات أو إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

36.931.930.920.992.0518.2963.76لم يتزوج أبدا

41.622.390.990.932.0520.2058.37متزوج

43.333.110.440.892.2223.1160.89مطلق 

39.791.460.420.001.0428.1358.96أرمل

39.882.220.960.942.0519.6060.40النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم شراء األفراد للسلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

20-7جدول 

يفضل التسوق شخصيًا 

والتعامل بشكل مباشر مع 

السلعة أو مزود الخدمة

المخاوف األمنية

المخاوف المتعلقة 

على سبيل )بالخصوصية 

المثال, تقديم تفاصيل 

(شخصية

المتعلقة )المخاوف الفنية 

بمواقع الويب أو الدفع أو 

(التسليم

المخاوف المتعلقة بالثقة 

على سبيل المثال بشأن )

الضمانات أو استالم المنتجات 

(أو إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

32.631.730.891.002.5323.7561.78الرياض

42.051.040.470.762.4122.2457.36مكة المكرمة

33.553.034.770.440.6126.2567.54المدينة المنورة

38.800.670.540.672.9623.8858.62القصيم

29.791.340.250.671.2124.3962.39المنطقة الشرقية

45.753.470.130.483.2517.7653.59عسير

37.272.180.470.741.0125.6670.11تبوك

25.543.110.831.311.3116.0966.09حائل

38.420.890.831.782.9724.0858.82الحدود الشمالية

32.870.290.260.260.0720.5161.72جازان

48.708.071.210.871.1717.1150.70نجران

28.232.361.821.230.9817.9779.53الباحة

42.131.420.730.850.5730.5150.22الجوف

36.531.980.850.841.8522.6560.74النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم شراء األفراد للسلع والخدمات عن طريق االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

21-1جدول 

للحصول على معلومات من األجهزة 

مثال من مواقع على شبكة  )الحكومية 

(األنترنت أو عن طريق البريد اإللكتروني

: مثل)االستفادة من الخدمات الحكومية 

(أبشر

الحصول على النماذج الحكومية  

اإللكترونية وتعبئتها

إلجراء عمليات السداد عبر األنترنت 

لألجهزة الحكومية

24.8072.2243.0151.11ذكر

30.1152.8942.5746.10أنثى

25.6569.1642.9450.31النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للخدمات الحكومية اإللكترونية التي استخدمها األفراد عن طريق االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

21-2جدول 

للحصول على معلومات من األجهزة 

مثال من مواقع على شبكة  )الحكومية 

(األنترنت أو عن طريق البريد اإللكتروني

: مثل)االستفادة من الخدمات الحكومية 

(أبشر

الحصول على النماذج الحكومية  

اإللكترونية وتعبئتها

إلجراء عمليات السداد عبر األنترنت 

لألجهزة الحكومية

4-066.6766.6766.67100.00

9-555.0035.0045.0025.00

14-1047.4655.9335.5940.68

19-1527.1851.0637.2048.42

24-2027.9462.1241.6849.18

29-2524.4669.2543.8648.59

34-3022.8170.9241.1149.42

39-3524.6970.2042.4952.15

44-4026.8670.7243.3153.07

49-4525.6372.5747.1551.46

54-5028.2573.5245.1149.75

59-5524.5572.5447.9952.29

64-6028.9675.5442.6650.10

+6523.3778.2638.3247.83

25.6569.1642.9450.31النسبة اإلجماليه
2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للخدمات الحكومية اإللكترونية التي استخدمها األفراد عن طريق االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

21-3جدول 

للحصول على معلومات من األجهزة 

مثال من مواقع على شبكة  )الحكومية 

(األنترنت أو عن طريق البريد اإللكتروني

: مثل)االستفادة من الخدمات الحكومية 

(أبشر

الحصول على النماذج الحكومية  

اإللكترونية وتعبئتها

إلجراء عمليات السداد عبر األنترنت 

لألجهزة الحكومية

27.2171.5643.3951.23سعودي

19.7960.2041.2846.89غير سعودي

25.6569.1642.9450.31النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للخدمات الحكومية اإللكترونية التي استخدمها األفراد عن طريق االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

21-4جدول 

للحصول على معلومات من األجهزة 

مثال من مواقع على شبكة  )الحكومية 

(األنترنت أو عن طريق البريد اإللكتروني

: مثل)االستفادة من الخدمات الحكومية 

(أبشر

الحصول على النماذج الحكومية  

اإللكترونية وتعبئتها

إلجراء عمليات السداد عبر األنترنت 

لألجهزة الحكومية

28.5771.4342.8628.57أمي

21.9470.2843.3350.28يقرأ ويكتب 

21.3272.6535.5945.00االبتدائية

21.3965.2834.2944.62المتوسطة

23.6068.7441.0950.62الثانوية أو مايعادلها

24.4269.0944.8452.89دبلوم دون الجامعي

28.7770.5146.6751.57جامعي

25.7163.8155.2446.67دبلوم عالي 

35.5269.6746.7248.63ماجستير 

41.7164.7152.9452.41دكتوراه

25.6169.2042.9350.33النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للخدمات الحكومية اإللكترونية التي استخدمها األفراد عن طريق االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

21-5جدول 

للحصول على معلومات من األجهزة 

مثال من مواقع على شبكة  )الحكومية 

(األنترنت أو عن طريق البريد اإللكتروني

: مثل)االستفادة من الخدمات الحكومية 

(أبشر

الحصول على النماذج الحكومية  

اإللكترونية وتعبئتها

إلجراء عمليات السداد عبر األنترنت 

لألجهزة الحكومية

25.3671.7044.0151.66مشتغل

28.0156.7241.0848.80طالب

21.8455.0537.4941.22متفرغة ألعمال المنزل

24.0378.7641.6549.74متقاعد

29.3868.4342.7849.48أخرى

25.5369.2442.9650.37النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للخدمات الحكومية اإللكترونية التي استخدمها األفراد عن طريق االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

21-6جدول 

للحصول على معلومات من األجهزة 

مثال من مواقع على شبكة  )الحكومية 

(األنترنت أو عن طريق البريد اإللكتروني

: مثل)االستفادة من الخدمات الحكومية 

(أبشر

الحصول على النماذج الحكومية  

اإللكترونية وتعبئتها

إلجراء عمليات السداد عبر األنترنت 

لألجهزة الحكومية

27.7164.8642.6249.63لم يتزوج أبدا

24.5771.0943.0850.67متزوج

25.3572.3041.3151.17مطلق 

30.3962.7549.0249.02أرمل

25.5369.2442.9650.37النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للخدمات الحكومية اإللكترونية التي استخدمها األفراد عن طريق االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

21-7جدول

للحصول على معلومات من األجهزة 

مثال من مواقع على شبكة  )الحكومية 

(األنترنت أو عن طريق البريد اإللكتروني

: مثل)االستفادة من الخدمات الحكومية 

(أبشر

الحصول على النماذج الحكومية  

اإللكترونية وتعبئتها

إلجراء عمليات السداد عبر األنترنت 

لألجهزة الحكومية

28.4367.1143.1750.82الرياض

30.2968.9147.2651.78مكة المكرمة

22.2471.2143.1057.24المدينة المنورة

53.3769.9949.7143.31القصيم

19.2780.5340.8243.33المنطقة الشرقية

34.7158.3551.0150.10عسير

21.9577.6636.8040.99تبوك

16.4665.0931.4056.71حائل

14.3052.1435.7060.02الحدود الشمالية

13.5262.4937.3353.36جازان

19.8679.1141.8939.16نجران

14.3462.5945.5169.58الباحة

23.7570.6739.0652.22الجوف

25.6569.1642.9450.31النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للخدمات الحكومية اإللكترونية التي استخدمها األفراد عن طريق االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

22-1جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

20.2738.3141.43ذكر

18.1640.9040.94أنثى

19.9338.7241.35النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

22-2جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

4-033.3366.670.00

9-535.0030.0035.00

14-1022.0345.7632.20

19-1518.0739.0542.88

24-2019.8838.8241.30

29-2519.1439.3541.51

34-3019.5038.4842.02

39-3520.9037.8241.28

44-4020.3239.8439.84

49-4519.8640.2139.93

54-5019.7337.1043.17

59-5522.3337.7339.94

64-6019.5738.7541.68

+6519.2935.6045.11

19.9338.7241.35النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

22-3جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

20.8640.0539.09سعودي

16.4733.7549.78غير سعودي

19.9338.7241.35النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

22-4جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

14.2928.5757.14أمي

16.1131.9451.94يقرأ ويكتب 

13.9739.7146.32االبتدائية

16.2037.7146.09المتوسطة

18.4938.9442.56الثانوية أو مايعادلها

23.7538.7937.46دبلوم دون الجامعي

21.8339.0039.17جامعي

20.9539.0540.00دبلوم عالي 

24.3239.0736.61ماجستير 

20.8639.5739.57دكتوراه

19.9138.7241.36النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

22-5جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

20.4338.6940.88مشتغل

19.2740.0640.66طالب

17.1136.2146.68متفرغة ألعمال المنزل

20.0837.5042.42متقاعد

17.4040.8541.75أخرى

19.9138.7041.40النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

22-6جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

19.3938.4242.19لم يتزوج أبدا

20.2438.7441.02متزوج

17.3741.3141.31مطلق 

10.7842.1647.06أرمل

19.9138.7041.40النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

22-7جدول

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

21.9036.7141.39الرياض

17.6238.5143.88مكة المكرمة

15.1731.5553.28المدينة المنورة

11.8045.8942.31القصيم

22.0635.7142.23المنطقة الشرقية

29.6839.4430.89عسير

10.0338.0751.90تبوك

14.7936.5948.63حائل

24.3236.7138.96الحدود الشمالية

14.3240.2045.48جازان

21.4643.2635.27نجران

30.1748.3821.45الباحة

26.0437.2036.77الجوف

19.9338.7241.35النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

23-1جدول 

مثل مخاوف من )المخاوف األمنية

(إعطاء تفاصيل الحساب البنكي

المخاوف المتعلقة بالخصوصية 

(مثل تقديم تفاصيل شخصية)

مثل ضعف )المخاوف الفنية 

الخدمات التي تقدمها بعض 

(الجهات الحكومية عبر االنترنت

مثل )المخاوف المتعلقة بالثقة

المخاوف المتعلقة بطرق استالم 

(المنتجات و إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

3.982.010.410.7432.4075.14ذكر

2.881.790.340.6530.2178.93أنثى

3.441.900.380.6931.3277.00النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

23-2جدول 

مثل مخاوف من )المخاوف األمنية

(إعطاء تفاصيل الحساب البنكي

المخاوف المتعلقة بالخصوصية 

(مثل تقديم تفاصيل شخصية)

مثل ضعف )المخاوف الفنية 

الخدمات التي تقدمها بعض 

(الجهات الحكومية عبر االنترنت

مثل )المخاوف المتعلقة بالثقة

المخاوف المتعلقة بطرق استالم 

(المنتجات و إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

4-00.260.520.000.2654.0562.66

9-50.090.050.000.0554.0564.20

14-100.850.400.120.2839.3774.69

19-152.661.880.420.5427.0381.65

24-204.552.690.680.8623.9980.86

29-254.582.230.481.0528.3077.67

34-304.602.750.380.8430.7376.21

39-354.372.300.460.7032.3874.56

44-403.762.150.300.8733.0574.67

49-453.841.770.301.0532.8776.09

54-503.151.520.160.5431.6777.22

59-553.501.140.280.4729.8377.56

64-602.511.190.260.0027.4480.21

+653.130.940.310.6323.4783.26

3.441.900.380.6931.3277.00النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

23-3جدول 

مثل مخاوف من )المخاوف األمنية

(إعطاء تفاصيل الحساب البنكي

المخاوف المتعلقة بالخصوصية 

(مثل تقديم تفاصيل شخصية)

مثل ضعف )المخاوف الفنية 

الخدمات التي تقدمها بعض 

(الجهات الحكومية عبر االنترنت

مثل )المخاوف المتعلقة بالثقة

المخاوف المتعلقة بطرق استالم 

(المنتجات و إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

3.982.010.410.7432.4075.14سعودي

2.881.790.340.6530.2178.93غير سعودي

3.441.900.380.6931.3277.00النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

23-4جدول 

مثل مخاوف من )المخاوف األمنية

(إعطاء تفاصيل الحساب البنكي

المخاوف المتعلقة بالخصوصية 

(مثل تقديم تفاصيل شخصية)

مثل ضعف )المخاوف الفنية 

الخدمات التي تقدمها بعض 

(الجهات الحكومية عبر االنترنت

مثل )المخاوف المتعلقة بالثقة

المخاوف المتعلقة بطرق استالم 

(المنتجات و إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

2.890.960.000.0049.8464.95أمي

1.760.820.140.2747.5768.53يقرأ ويكتب 

2.011.390.340.4638.4074.71االبتدائية

2.981.750.340.5130.7978.13المتوسطة

4.602.420.511.1326.8678.31الثانوية أو مايعادلها

5.042.470.310.4625.2779.36دبلوم دون الجامعي

4.702.790.530.8518.4284.13جامعي

2.421.610.002.4217.7485.48دبلوم عالي 

5.631.730.431.306.0689.18ماجستير 

17.070.810.810.817.3276.42دكتوراه

3.632.010.400.7330.0277.74النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

23-5جدول 

مثل مخاوف من )المخاوف األمنية

(إعطاء تفاصيل الحساب البنكي

المخاوف المتعلقة بالخصوصية 

(مثل تقديم تفاصيل شخصية)

مثل ضعف )المخاوف الفنية 

الخدمات التي تقدمها بعض 

(الجهات الحكومية عبر االنترنت

مثل )المخاوف المتعلقة بالثقة

المخاوف المتعلقة بطرق استالم 

(المنتجات و إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

4.742.300.400.8333.1473.75مشتغل

3.652.190.520.7024.2081.81طالب

3.091.930.370.7230.3078.83متفرغة ألعمال المنزل

4.511.660.400.9320.3681.96متقاعد

4.153.270.571.1323.4682.26أخرى

3.932.180.430.7829.0378.07النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

23-6جدول 

مثل مخاوف من )المخاوف األمنية

(إعطاء تفاصيل الحساب البنكي

المخاوف المتعلقة بالخصوصية 

(مثل تقديم تفاصيل شخصية)

مثل ضعف )المخاوف الفنية 

الخدمات التي تقدمها بعض 

(الجهات الحكومية عبر االنترنت

مثل )المخاوف المتعلقة بالثقة

المخاوف المتعلقة بطرق استالم 

(المنتجات و إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

3.912.370.550.7125.7280.91لم يتزوج أبدا

3.992.080.350.8331.2276.01متزوج

3.221.340.540.5430.0382.31مطلق 

2.280.910.230.6836.7676.26أرمل

3.932.180.430.7829.0378.07النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

23-7جدول

مثل مخاوف من )المخاوف األمنية

(إعطاء تفاصيل الحساب البنكي

المخاوف المتعلقة بالخصوصية 

(مثل تقديم تفاصيل شخصية)

مثل ضعف )المخاوف الفنية 

الخدمات التي تقدمها بعض 

(الجهات الحكومية عبر االنترنت

مثل )المخاوف المتعلقة بالثقة

المخاوف المتعلقة بطرق استالم 

(المنتجات و إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

1.000.540.320.4226.3580.67الرياض

2.910.550.190.8630.1179.42مكة المكرمة

4.536.370.070.1835.5076.37المدينة المنورة

4.630.990.541.0727.6079.20القصيم

3.430.350.120.1035.8873.95المنطقة الشرقية

13.265.940.652.8731.2665.05عسير

2.220.850.300.2230.2789.36تبوك

0.600.650.180.1819.2386.16حائل

2.413.530.820.4038.2070.50الحدود الشمالية

0.440.520.040.1723.4583.09جازان

5.595.741.952.2041.3961.61نجران

4.283.170.670.5623.3690.99الباحة

2.362.220.090.3350.0560.58الجوف

3.441.900.380.6931.3277.00النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

24-1جدول 

بطء سرعة تصفح االنترنتانقطاع متكرر للخدمة
ضرورة التعامل مكونات أمنية  للمواقع 

وصفحات الويب
ال توجد صعوباتالحصول على مايبحث عنه/ عدم إيجاد

53.3350.830.960.9846.67ذكر

53.6451.071.071.0746.36أنثى

53.4550.921.011.0246.55النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها األفراد عند استخدام االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

24-2جدول 

بطء سرعة تصفح االنترنتانقطاع متكرر للخدمة
ضرورة التعامل مكونات أمنية  للمواقع 

وصفحات الويب
ال توجد صعوباتالحصول على مايبحث عنه/ عدم إيجاد

4-056.7454.150.260.0043.26

9-552.3449.141.390.8847.66

14-1051.5849.011.171.0548.42

19-1555.2053.051.061.0844.80

24-2058.5855.911.501.2341.42

29-2555.5252.800.880.8344.48

34-3052.8050.450.820.7747.20

39-3553.4250.710.701.1846.58

44-4052.0049.490.921.0148.00

49-4553.3050.830.810.8146.70

54-5048.7846.271.021.3551.22

59-5546.9944.181.011.5253.01

64-6044.0542.241.100.7955.87

+6539.8237.641.190.8960.18

53.4550.921.011.0246.55النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها األفراد عند استخدام االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

24-3جدول 

بطء سرعة تصفح االنترنتانقطاع متكرر للخدمة
ضرورة التعامل مكونات أمنية  للمواقع 

وصفحات الويب
ال توجد صعوباتالحصول على مايبحث عنه/ عدم إيجاد

57.6255.011.331.1942.38سعودي

43.6241.270.250.6156.38غير سعودي

53.4550.921.011.0246.55النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها األفراد عند استخدام االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

24-4جدول 

بطء سرعة تصفح االنترنتانقطاع متكرر للخدمة
ضرورة التعامل مكونات أمنية  للمواقع 

وصفحات الويب
ال توجد صعوباتالحصول على مايبحث عنه/ عدم إيجاد

53.4650.942.520.9446.54أمي

54.7251.650.951.3545.26يقرأ ويكتب 

51.3048.760.860.8248.70االبتدائية

50.3448.030.880.9349.66المتوسطة

56.5753.980.961.0343.43الثانوية أو مايعادلها

52.2649.880.910.9647.74دبلوم دون الجامعي

53.4151.021.211.1246.59جامعي

41.9237.991.751.3158.08دبلوم عالي 

48.7446.571.341.0151.26ماجستير 

36.1334.840.650.6563.87دكتوراه

53.4750.961.001.0346.53النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها األفراد عند استخدام االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

24-5جدول 

بطء سرعة تصفح االنترنتانقطاع متكرر للخدمة
ضرورة التعامل مكونات أمنية  للمواقع 

وصفحات الويب
ال توجد صعوباتالحصول على مايبحث عنه/ عدم إيجاد

52.2249.690.720.8747.78مشتغل

57.1054.661.411.3142.90طالب

52.4149.770.690.8847.59متفرغة ألعمال المنزل

48.0045.611.311.4451.97متقاعد

63.6961.752.701.4436.31أخرى

53.6151.110.981.0346.38النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها األفراد عند استخدام االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

24-6جدول 

بطء سرعة تصفح االنترنتانقطاع متكرر للخدمة
ضرورة التعامل مكونات أمنية  للمواقع 

وصفحات الويب
ال توجد صعوباتالحصول على مايبحث عنه/ عدم إيجاد

56.0953.681.221.1143.91لم يتزوج أبدا

52.0949.540.850.9747.91متزوج

56.4854.101.191.3743.52مطلق 

50.9348.150.190.5649.07أرمل

53.6151.110.981.0346.38النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها األفراد عند استخدام االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

24-7جدول

بطء سرعة تصفح االنترنتانقطاع متكرر للخدمة
ضرورة التعامل مكونات أمنية  للمواقع 

وصفحات الويب
ال توجد صعوباتالحصول على مايبحث عنه/ عدم إيجاد

47.8144.131.520.9052.19الرياض

49.7347.371.991.0950.27مكة المكرمة

68.3665.860.000.3031.64المدينة المنورة

71.3869.730.050.5028.62القصيم

47.5544.900.320.6052.45المنطقة الشرقية

59.3355.150.710.2140.67عسير

64.4561.130.001.3535.55تبوك

51.0349.860.180.2148.97حائل

55.9453.653.620.7444.06الحدود الشمالية

26.5324.220.060.5073.44جازان

64.5763.740.174.5535.43نجران

74.9273.541.624.0425.08الباحة

42.8841.850.040.2557.12الجوف

53.4550.921.011.0246.55النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها األفراد عند استخدام االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

25-1جدول 

 ال حاجة لالنترنت 

ليست مفيدة , ال تثير )

(االهتمام

عدم معرفة كيفية 

استخدام االنترنت

تكلفة استخدام 

االنترنت باهظة

الخصوصية والهواجس 

األمنية

خدمة االنترنت غير 

متاحة في المنطقة

أسباب ثقافية 

واجتماعية
عدم معرفة االنترنت

غير مسموح باستخدام 

االنترنت
أخرىنقص المحتوى المحلي

32.8248.337.450.820.495.8532.7715.890.810.30ذكر

32.1650.055.200.800.316.4034.1515.831.010.18أنثى

32.4949.206.310.810.406.1333.4715.860.910.24النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنس على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

25-2جدول 

 ال حاجة لالنترنت 

ليست مفيدة , ال تثير )

(االهتمام

عدم معرفة كيفية 

استخدام االنترنت

تكلفة استخدام 

االنترنت باهظة

الخصوصية والهواجس 

األمنية

خدمة االنترنت غير 

متاحة في المنطقة

أسباب ثقافية 

واجتماعية
عدم معرفة االنترنت

غير مسموح باستخدام 

االنترنت
أخرىنقص المحتوى المحلي

4-026.4256.712.340.550.294.1240.9118.010.760.38

9-528.3447.884.261.010.276.6731.9422.391.040.01

14-1034.1235.976.741.290.2610.0725.1523.391.050.15

19-1536.4020.0618.721.861.0315.2013.6523.271.761.14

24-2046.9223.3321.791.541.2810.2620.0014.101.281.03

29-2546.7535.2223.691.051.476.7126.625.451.260.42

34-3037.3041.1223.370.671.574.4931.916.971.570.00

39-3541.7244.4820.000.690.527.4131.033.621.210.34

44-4044.0448.4212.820.900.755.4327.752.260.900.45

49-4539.4453.0313.000.440.894.4332.351.480.890.15

54-5041.9858.728.140.810.233.3733.370.810.120.35

59-5542.5058.516.430.130.382.7736.440.500.630.25

64-6036.3362.754.380.000.352.1937.250.690.230.12

+6538.6166.252.330.100.402.5843.820.890.650.05

32.4949.206.310.810.406.1333.4715.860.910.24النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

25-3جدول 

 ال حاجة لالنترنت 

ليست مفيدة , ال تثير )

(االهتمام

عدم معرفة كيفية 

استخدام االنترنت

تكلفة استخدام 

االنترنت باهظة

الخصوصية والهواجس 

األمنية

خدمة االنترنت غير 

متاحة في المنطقة

أسباب ثقافية 

واجتماعية
عدم معرفة االنترنت

غير مسموح باستخدام 

االنترنت
أخرىنقص المحتوى المحلي

31.4450.843.930.810.446.0034.5416.320.460.19سعودي

35.7144.1513.660.830.296.5330.1514.452.280.38غير سعودي

32.4949.206.310.810.406.1333.4715.860.910.24النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الجنسية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

25-4جدول 

 ال حاجة لالنترنت 

ليست مفيدة , ال تثير )

(االهتمام

عدم معرفة كيفية 

استخدام االنترنت

تكلفة استخدام 

االنترنت باهظة

الخصوصية والهواجس 

األمنية

خدمة االنترنت غير 

متاحة في المنطقة

أسباب ثقافية 

واجتماعية
عدم معرفة االنترنت

غير مسموح باستخدام 

االنترنت
أخرىنقص المحتوى المحلي

35.1965.764.820.320.283.8248.251.430.400.56أمي

36.5752.117.650.830.385.7731.9811.501.060.12يقرأ ويكتب 

35.8038.1911.551.050.278.9225.6215.801.170.21االبتدائية

53.190.0022.320.911.7114.010.0019.590.910.57المتوسطة

55.250.2323.972.513.2014.610.0011.190.460.46الثانوية أو مايعادلها

81.080.0013.510.000.000.000.008.110.000.00دبلوم دون الجامعي

69.120.0017.652.944.411.470.007.350.002.94جامعي

100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00دبلوم عالي 

100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00ماجستير 

100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00دكتوراه

38.1545.609.670.860.536.9930.0211.170.930.28النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنوات فأكثر10)لألفراد * 

*حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

25-5جدول 

 ال حاجة لالنترنت 

ليست مفيدة , ال تثير )

(االهتمام

عدم معرفة كيفية 

استخدام االنترنت

تكلفة استخدام 

االنترنت باهظة

الخصوصية والهواجس 

األمنية

خدمة االنترنت غير 

متاحة في المنطقة

أسباب ثقافية 

واجتماعية
عدم معرفة االنترنت

غير مسموح باستخدام 

االنترنت
أخرىنقص المحتوى المحلي

45.7845.5120.840.720.774.3329.593.250.720.18مشتغل

37.2714.0619.701.701.2816.7210.3325.671.490.53طالب

37.9658.486.480.460.514.4338.222.050.950.08متفرغة ألعمال المنزل

41.0259.473.240.080.402.2735.680.650.320.32متقاعد

36.9960.058.680.911.143.6536.073.880.913.20أخرى

40.2650.6311.200.630.685.3832.564.790.860.34النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة العملية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

25-6جدول 

 ال حاجة لالنترنت 

ليست مفيدة , ال تثير )

(االهتمام

عدم معرفة كيفية 

استخدام االنترنت

تكلفة استخدام 

االنترنت باهظة

الخصوصية والهواجس 

األمنية

خدمة االنترنت غير 

متاحة في المنطقة

أسباب ثقافية 

واجتماعية
عدم معرفة االنترنت

غير مسموح باستخدام 

االنترنت
أخرىنقص المحتوى المحلي

38.8125.7717.971.611.0311.4819.1716.881.381.09لم يتزوج أبدا

41.2154.3210.630.400.694.0234.221.920.720.19متزوج

43.1758.9910.070.000.006.4744.602.882.160.00مطلق 

37.0570.233.310.380.092.6543.950.850.570.00أرمل

40.2650.6311.200.630.685.3832.564.790.860.34النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

*حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

25-7جدول

 ال حاجة لالنترنت 

ليست مفيدة , ال تثير )

(االهتمام

عدم معرفة كيفية 

استخدام االنترنت

تكلفة استخدام 

االنترنت باهظة

الخصوصية والهواجس 

األمنية

خدمة االنترنت غير 

متاحة في المنطقة

أسباب ثقافية 

واجتماعية
عدم معرفة االنترنت

غير مسموح باستخدام 

االنترنت
أخرىنقص المحتوى المحلي

35.6847.748.120.770.056.9225.1619.440.360.33الرياض

27.9444.097.941.280.519.4936.5018.463.290.25مكة المكرمة

43.3535.975.810.840.313.3034.0829.420.050.21المدينة المنورة

33.7439.2813.300.462.1515.9923.3720.680.080.15القصيم

21.9751.552.680.380.334.8028.2215.710.561.32المنطقة الشرقية

37.2556.834.673.320.535.9235.805.920.290.05عسير

37.3367.152.630.060.177.8335.8111.301.570.22تبوك

35.5437.262.910.520.304.1749.6313.790.600.07حائل

34.0462.442.010.100.052.7736.716.700.450.00الحدود الشمالية

25.6059.546.840.270.162.6734.909.730.590.11جازان

43.0045.361.940.430.616.2035.1915.090.050.05نجران

30.5039.866.550.860.702.5739.3925.120.230.00الباحة

18.8252.8116.220.190.002.2825.8511.780.060.00الجوف

32.4949.206.310.810.406.1333.4715.860.910.24النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب المناطق اإلدارية ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

26-1جدول 

الحصول على 

معلومات عن سلع أو 

خدمات

الحصول على 

معلومات أو القيام 

بمعامالت تتعلق 

بالصحة أو الخدمة 

الصحية

ارسال او استقبال 

بريد الكتروني

االتصال الهاتفي عبر 

االنتنرنت

المشاركة في 

/ الشبكات االجتماعية

/ الشبكات المهنية

استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي

شراء او طلب سلع أو 

خدمات باستعمال 

التطبيقات

بيع السلع أو الخدمات

النفاذ الى مواقع 

الدردشة والمدونات 

والنسبة اإلجماليهات 

اإلخبارية ومنتديات 

النقاش عبر شبكة 

االنترنت

االعمال المصرفية عبر 

االنترنت

أنشطة التعليم او 

دورات )التعلم 

استشارات /رسمية

الويكي والموسوعات 

(ومواقع أخرى

/ االستماع الى المذياع

مشاهدة التلفزيون 

على شبكة االنترنت

ممارسة او تحميل 

تحميل أفالم / العاب

وصور وموسيقى او 

مقاطع فيديو

تحميل برمجيات او 

التطبيقات

قراءة او تحميل 

الصحف او المجالت 

او الكتب االلكترونية

البحث عن وظيفة او 

ارسال او تقديم طلب 

وظيفة

17.367.7640.9345.8975.815.160.8820.1714.6712.3914.8637.4328.5519.224.45ذكر

21.089.9233.4733.7975.247.730.5418.525.7315.0513.6437.2627.0518.137.07أنثى

18.848.6237.9541.0675.586.180.7519.5111.1013.4514.3737.3727.9518.785.50النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام األفراد لالنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

26-2جدول 

الحصول على 

معلومات عن سلع أو 

خدمات

الحصول على 

معلومات أو القيام 

بمعامالت تتعلق 

بالصحة أو الخدمة 

الصحية

ارسال او استقبال 

بريد الكتروني

االتصال الهاتفي عبر 

االنتنرنت

المشاركة في 

/ الشبكات االجتماعية

/ الشبكات المهنية

استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي

شراء او طلب سلع أو 

خدمات باستعمال 

التطبيقات

بيع السلع أو الخدمات

النفاذ الى مواقع 

الدردشة والمدونات 

والنسبة اإلجماليهات 

اإلخبارية ومنتديات 

النقاش عبر شبكة 

االنترنت

االعمال المصرفية عبر 

االنترنت

أنشطة التعليم او 

دورات )التعلم 

استشارات /رسمية

الويكي والموسوعات 

(ومواقع أخرى

/ االستماع الى المذياع

مشاهدة التلفزيون 

على شبكة االنترنت

ممارسة او تحميل 

تحميل أفالم / العاب

وصور وموسيقى او 

مقاطع فيديو

تحميل برمجيات او 

التطبيقات

قراءة او تحميل 

الصحف او المجالت 

او الكتب االلكترونية

البحث عن وظيفة او 

ارسال او تقديم طلب 

وظيفة

 14-12 6.952.6015.2920.2255.670.950.0010.570.0021.9112.6363.3424.006.750.00

 19-15 17.136.3132.8130.5070.424.740.3920.282.7126.1115.0953.1930.8115.691.72

 24-20 20.979.0242.2837.8878.508.840.7423.229.7720.8616.2543.4832.3821.2510.67

 29-25 21.499.7241.0844.9278.708.390.9921.6012.3410.3816.1339.0230.9120.9612.59

 34-30 20.769.8543.5749.4077.197.450.7120.4614.449.1315.2936.0928.9420.497.17

 39-35 19.819.4642.5748.7778.136.580.9919.7515.569.6613.8332.0128.2419.644.53

 44-40 19.639.6640.2147.7776.335.660.8219.2314.969.4414.1028.8425.9720.522.06

 49-45 18.129.1137.0143.6876.814.910.9817.7013.048.6712.3824.0722.3419.041.71

 54-50 16.938.9833.0739.0476.803.800.8615.7113.235.8710.6320.4321.7217.330.99

 59-55 17.569.0033.1537.8276.933.150.5614.7413.284.0510.9719.6420.7718.120.73

 65-60 14.077.2625.3627.4476.531.830.7613.8211.363.289.5915.9016.2116.210.19

18.848.6237.9541.0675.586.180.7519.5111.1013.4514.3737.3727.9518.785.50النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

 على مستوى المملكة65-12حسب الفئات العمرية   ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام األفراد لالنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

26-3جدول 

الحصول على 

معلومات عن سلع أو 

خدمات

الحصول على 

معلومات أو القيام 

بمعامالت تتعلق 

بالصحة أو الخدمة 

الصحية

ارسال او استقبال 

بريد الكتروني

االتصال الهاتفي عبر 

االنتنرنت

المشاركة في 

/ الشبكات االجتماعية

/ الشبكات المهنية

استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي

شراء او طلب سلع أو 

خدمات باستعمال 

التطبيقات

بيع السلع أو الخدمات

النفاذ الى مواقع 

الدردشة والمدونات 

والنسبة اإلجماليهات 

اإلخبارية ومنتديات 

النقاش عبر شبكة 

االنترنت

االعمال المصرفية عبر 

االنترنت

أنشطة التعليم او 

دورات )التعلم 

استشارات /رسمية

الويكي والموسوعات 

(ومواقع أخرى

/ االستماع الى المذياع

مشاهدة التلفزيون 

على شبكة االنترنت

ممارسة او تحميل 

تحميل أفالم / العاب

وصور وموسيقى او 

مقاطع فيديو

تحميل برمجيات او 

التطبيقات

قراءة او تحميل 

الصحف او المجالت 

او الكتب االلكترونية

البحث عن وظيفة او 

ارسال او تقديم طلب 

وظيفة

21.419.8636.6629.1575.947.770.8020.5613.1815.9813.6037.2829.1720.206.93سعودي

13.035.8240.8868.0674.792.580.6317.146.417.7216.1337.5625.1915.582.25غير سعودي

18.848.6237.9541.0675.586.180.7519.5111.1013.4514.3737.3727.9518.785.50النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام األفراد لالنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

26-4جدول 

الحصول على 

معلومات عن سلع أو 

خدمات

الحصول على 

معلومات أو القيام 

بمعامالت تتعلق 

بالصحة أو الخدمة 

الصحية

ارسال او استقبال 

بريد الكتروني

االتصال الهاتفي عبر 

االنتنرنت

المشاركة في 

/ الشبكات االجتماعية

/ الشبكات المهنية

استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي

شراء او طلب سلع أو 

خدمات باستعمال 

التطبيقات

بيع السلع أو الخدمات

النفاذ الى مواقع 

الدردشة والمدونات 

والنسبة اإلجماليهات 

اإلخبارية ومنتديات 

النقاش عبر شبكة 

االنترنت

االعمال المصرفية عبر 

االنترنت

أنشطة التعليم او 

دورات )التعلم 

استشارات /رسمية

الويكي والموسوعات 

(ومواقع أخرى

/ االستماع الى المذياع

مشاهدة التلفزيون 

على شبكة االنترنت

ممارسة او تحميل 

تحميل أفالم / العاب

وصور وموسيقى او 

مقاطع فيديو

تحميل برمجيات او 

التطبيقات

قراءة او تحميل 

الصحف او المجالت 

او الكتب االلكترونية

البحث عن وظيفة او 

ارسال او تقديم طلب 

وظيفة

1.051.759.1246.3266.670.000.008.070.000.356.3210.1812.283.860.00أمي

5.132.6115.6846.9870.650.540.1412.641.153.7011.6732.0116.548.280.57يقرأ ويكتب 

8.443.5519.1436.0070.551.240.0713.972.0112.2312.8345.0422.729.730.94االبتدائية

11.854.6227.8337.5375.782.510.3216.953.6013.1613.1740.1224.5113.281.34المتوسطة

20.148.4839.3539.6177.286.520.7121.5612.2713.1515.0237.3030.1820.586.39الثانوية أو مايعادلها

23.5812.4948.7047.1578.567.991.1721.3821.3310.8113.9334.9331.0021.526.83دبلوم دون الجامعي

29.6014.4355.1444.4076.4011.851.4522.8919.1917.2516.1234.3132.2626.5411.08جامعي

26.6715.1147.5643.5669.7813.781.7820.4417.7816.8910.2233.3331.5627.115.33دبلوم عالي 

37.9520.3475.2156.7575.7314.702.3923.7626.6727.6917.2632.1435.9034.706.67ماجستير 

34.6827.6175.0855.2274.7510.441.6820.2029.9733.0017.5125.9331.9939.063.37دكتوراه

18.848.6237.9541.0675.586.180.7519.5111.1013.4514.3737.3727.9518.785.50النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام األفراد لالنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

26-5جدول 

الحصول على 

معلومات عن سلع أو 

خدمات

الحصول على 

معلومات أو القيام 

بمعامالت تتعلق 

بالصحة أو الخدمة 

الصحية

ارسال او استقبال 

بريد الكتروني

االتصال الهاتفي عبر 

االنتنرنت

المشاركة في 

/ الشبكات االجتماعية

/ الشبكات المهنية

استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي

شراء او طلب سلع أو 

خدمات باستعمال 

التطبيقات

بيع السلع أو الخدمات

النفاذ الى مواقع 

الدردشة والمدونات 

والنسبة اإلجماليهات 

اإلخبارية ومنتديات 

النقاش عبر شبكة 

االنترنت

االعمال المصرفية عبر 

االنترنت

أنشطة التعليم او 

دورات )التعلم 

استشارات /رسمية

الويكي والموسوعات 

(ومواقع أخرى

/ االستماع الى المذياع

مشاهدة التلفزيون 

على شبكة االنترنت

ممارسة او تحميل 

تحميل أفالم / العاب

وصور وموسيقى او 

مقاطع فيديو

تحميل برمجيات او 

التطبيقات

قراءة او تحميل 

الصحف او المجالت 

او الكتب االلكترونية

البحث عن وظيفة او 

ارسال او تقديم طلب 

وظيفة

19.759.5946.0353.9877.126.471.1020.3118.379.7515.1333.4528.1620.412.68مشتغل

19.757.9337.4431.4973.087.030.5721.385.3928.0314.8647.9031.4918.392.86طالب

19.218.3830.1635.1677.886.060.4018.253.686.6213.2531.9625.6017.928.33متفرغة ألعمال المنزل

16.198.7625.2221.7478.652.930.7415.4918.543.367.9015.8819.0119.160.70متقاعد

19.8110.5436.7330.8281.769.270.6823.048.8011.7818.7942.7733.7222.4547.58أخرى

19.478.9439.1442.1676.636.460.7819.9811.6913.0114.4736.0028.1619.425.79النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام األفراد لالنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

26-6جدول 

الحصول على 

معلومات عن سلع أو 

خدمات

الحصول على 

معلومات أو القيام 

بمعامالت تتعلق 

بالصحة أو الخدمة 

الصحية

ارسال او استقبال 

بريد الكتروني

االتصال الهاتفي عبر 

االنتنرنت

المشاركة في 

/ الشبكات االجتماعية

/ الشبكات المهنية

استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي

شراء او طلب سلع أو 

خدمات باستعمال 

التطبيقات

بيع السلع أو الخدمات

النفاذ الى مواقع 

الدردشة والمدونات 

والنسبة اإلجماليهات 

اإلخبارية ومنتديات 

النقاش عبر شبكة 

االنترنت

االعمال المصرفية عبر 

االنترنت

أنشطة التعليم او 

دورات )التعلم 

استشارات /رسمية

الويكي والموسوعات 

(ومواقع أخرى

/ االستماع الى المذياع

مشاهدة التلفزيون 

على شبكة االنترنت

ممارسة او تحميل 

تحميل أفالم / العاب

وصور وموسيقى او 

مقاطع فيديو

تحميل برمجيات او 

التطبيقات

قراءة او تحميل 

الصحف او المجالت 

او الكتب االلكترونية

البحث عن وظيفة او 

ارسال او تقديم طلب 

وظيفة

19.928.0239.7237.0175.737.010.7021.778.4119.9715.9045.8531.2218.508.15لم يتزوج أبدا

19.219.4839.0545.7077.126.080.8418.9013.728.7513.5930.1126.3820.034.27متزوج

22.4511.9235.4134.7277.899.840.3522.4515.0314.3415.8933.6828.8421.0711.23مطلق 

14.587.2924.3827.2980.004.580.8314.798.335.8311.2521.4618.1314.582.29أرمل

19.478.9439.1442.1676.636.460.7819.9811.6913.0114.4736.0028.1619.425.79النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية   ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمجاالت استخدام األفراد لالنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

26-7جدول 

الحصول على 

معلومات عن سلع أو 

خدمات

الحصول على 

معلومات أو القيام 

بمعامالت تتعلق 

بالصحة أو الخدمة 

الصحية

ارسال او استقبال 

بريد الكتروني

االتصال الهاتفي عبر 

االنتنرنت

المشاركة في 

/ الشبكات االجتماعية

/ الشبكات المهنية

استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي

شراء او طلب سلع أو 

خدمات باستعمال 

التطبيقات

بيع السلع أو الخدمات

النفاذ الى مواقع 

الدردشة والمدونات 

والنسبة اإلجماليهات 

اإلخبارية ومنتديات 

النقاش عبر شبكة 

االنترنت

االعمال المصرفية عبر 

االنترنت

أنشطة التعليم او 

دورات )التعلم 

استشارات /رسمية

الويكي والموسوعات 

(ومواقع أخرى

/ االستماع الى المذياع

مشاهدة التلفزيون 

على شبكة االنترنت

ممارسة او تحميل 

تحميل أفالم / العاب

وصور وموسيقى او 

مقاطع فيديو

تحميل برمجيات او 

التطبيقات

قراءة او تحميل 

الصحف او المجالت 

او الكتب االلكترونية

البحث عن وظيفة او 

ارسال او تقديم طلب 

وظيفة

28.109.2045.0447.3976.426.570.6911.9411.2811.9813.6442.2429.3016.565.08الرياض

19.957.7945.4448.5572.797.361.1021.438.9614.2318.3941.1430.1124.205.27مكة المكرمة

23.4616.8840.2228.8567.574.500.7020.628.6217.3315.5834.4422.3130.356.77المدينة المنورة

24.9712.2422.1934.6675.3512.351.3124.079.3415.9821.6931.7020.6813.174.87القصيم

22.108.4455.2656.5873.614.380.5824.0417.6013.9216.3437.9028.2418.573.71المنطقة الشرقية

13.856.0324.0815.8574.433.600.5318.7310.1812.652.0626.1920.7415.515.09عسير

20.816.7840.4153.5289.196.930.3040.4415.6317.0213.1148.3732.3317.387.67تبوك

5.076.9914.8419.0273.961.920.3411.994.479.586.6129.2426.647.855.60حائل

9.8611.6232.1840.1888.776.500.0613.3914.349.3317.9544.7240.9422.377.64الحدود الشمالية

13.825.6621.2526.7966.705.760.8515.8810.886.809.8731.7214.3313.096.61جازان

7.612.6233.3227.4385.314.850.4719.439.1617.2411.8131.7439.3220.224.78نجران

18.239.5729.7039.4059.4110.311.778.757.7618.0712.8324.7517.6618.774.46الباحة

7.478.8532.6846.3682.494.240.8224.249.1812.4517.8839.5932.8317.997.58الجوف

18.848.6237.9541.0675.586.180.7519.5111.1013.4514.3737.3727.9518.785.50النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمكان استخدام األفراد لإلنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

27-1جدول 

مسكن شخص آخرمكان التعليممكان العملالمسكن
 مرفق عام نافذ

(مجانا)لالنترنت 

مرفق تجاري نافذ 

(مدفوع)لالنترنت 
أثناء السفر أو التنقل

98.5934.556.9812.126.341.5312.52ذكر

99.418.927.3511.085.170.948.94أنثى

98.9124.327.1211.715.871.2911.09النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمكان استخدام األفراد لإلنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

27-2جدول 

مسكن شخص اخرمكان التعليممكان العملالمسكن
 مرفق عام نافذ

(مجانا)لالنترنت 

مرفق تجاري نافذ 

(مدفوع)لالنترنت 
اثناء السفر أو التنقل

 14-12 98.920.0010.238.684.020.746.35

 19-15 98.901.4017.4311.405.781.068.92

 24-20 98.8212.0820.7413.297.201.7012.03

 29-25 99.1527.813.6313.366.711.6112.69

 34-30 99.0335.781.6213.005.971.2712.43

 39-35 98.7439.292.0811.975.231.4312.73

 44-40 98.6039.811.639.745.541.1411.39

 49-45 98.9335.161.9010.285.421.3210.21

 54-50 98.9128.321.0610.174.720.869.97

 59-55 98.9924.200.849.795.910.798.78

 65-60 99.3712.050.259.275.240.958.45

98.9124.327.1211.715.871.2911.09النسبة اإلجمالية

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

 على مستوى المملكة65-12حسب الفئات العمرية   ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمكان استخدام األفراد لإلنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

27-3جدول 

مسكن شخص اخرمكان التعليممكان العملالمسكن
 مرفق عام نافذ

(مجانا)لالنترنت 

مرفق تجاري نافذ 

(مدفوع)لالنترنت 
اثناء السفر أو التنقل

99.0620.779.2513.016.261.5112.12سعودي

98.5832.362.318.765.000.808.75غير سعودي

98.9124.327.1211.715.871.2911.09النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمكان استخدام األفراد لإلنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

27-4جدول 

مسكن شخص اخرمكان التعليممكان العملالمسكن
 مرفق عام نافذ

(مجانا)لالنترنت 

مرفق تجاري نافذ 

(مدفوع)لالنترنت 
اثناء السفر أو التنقل

97.547.020.357.025.261.404.91أمي

98.1714.701.008.113.381.067.11يقرأ ويكتب 

98.829.075.119.044.480.727.47االبتدائية

99.0211.056.9710.074.560.919.05المتوسطة

99.0220.7510.2813.856.401.4913.09الثانوية أو مايعادلها

98.5944.472.6612.386.311.1912.09دبلوم دون الجامعي

99.0342.496.6212.287.341.6912.23جامعي

97.3350.673.119.338.442.2213.78دبلوم عالي 

99.3266.328.3810.267.351.3715.73ماجستير 

99.3374.7510.1012.125.721.3519.19دكتوراه

98.9124.327.1211.715.871.2911.09النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمكان استخدام األفراد لإلنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

27-5جدول 

مسكن شخص اخرمكان التعليممكان العملالمسكن
 مرفق عام نافذ

(مجانا)لالنترنت 

مرفق تجاري نافذ 

(مدفوع)لالنترنت 
اثناء السفر أو التنقل

98.4753.882.0311.285.911.4812.88مشتغل

98.842.1925.5311.696.391.319.62طالب

99.691.190.6311.964.870.899.07متفرغة ألعمال المنزل

99.372.110.3111.385.870.9010.56متقاعد

99.451.061.1119.3010.332.4716.96أخرى

98.9125.606.9611.875.971.3211.34النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمكان استخدام األفراد لإلنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

27-6جدول 

مسكن شخص اخرمكان التعليممكان العملالمسكن
 مرفق عام نافذ

(مجانا)لالنترنت 

مرفق تجاري نافذ 

(مدفوع)لالنترنت 
اثناء السفر أو التنقل

98.9214.7215.3112.206.621.5010.61لم يتزوج أبدا

98.8932.561.9311.765.581.2211.85متزوج

99.8327.462.079.675.701.3811.57مطلق 

99.5810.000.837.505.211.046.67أرمل

98.9125.606.9611.875.971.3211.34النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمكان استخدام األفراد لإلنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

27-7جدول 

مسكن شخص اخرمكان التعليممكان العملالمسكن
 مرفق عام نافذ

(مجانا)لالنترنت 

مرفق تجاري نافذ 

(مدفوع)لالنترنت 
اثناء السفر أو التنقل

98.8527.686.0414.615.592.4215.11الرياض

99.3026.557.389.468.000.5912.36مكة المكرمة

98.3720.655.4911.8412.831.057.37المدينة المنورة

99.5118.108.702.787.693.164.44القصيم

99.1627.465.4719.105.990.4113.52المنطقة الشرقية

99.3520.5513.735.766.030.722.42عسير

99.5325.463.0528.274.970.5318.62تبوك

97.4818.045.826.161.950.712.25حائل

99.5024.284.6514.145.320.4220.72الحدود الشمالية

99.0820.878.792.781.080.794.21جازان

97.9926.109.5510.096.935.7812.60نجران

97.1925.0413.042.430.910.583.67الباحة

98.2919.004.2011.822.230.5210.63الجوف

98.9124.327.1211.715.871.2911.09النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لمكان استخدام األفراد لإلنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

28-1جدول 

لغة أخرىاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

81.8722.0211.03ذكر

93.8713.183.16أنثى

86.6618.497.89النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

28-2جدول 

لغة أخرىاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

 14-12 97.165.230.95

 19-15 98.038.141.22

 24-20 93.9315.544.06

 29-25 84.9721.198.70

 34-30 80.4124.8411.15

 39-35 79.1324.2412.45

 44-40 78.8023.0912.85

 49-45 81.2320.9511.16

 54-50 83.8318.689.64

 59-55 88.4118.576.36

 65-60 92.9313.694.61

86.6618.497.89النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

 على مستوى المملكة65-12حسب الفئات العمرية   ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

28-3جدول 

لغة أخرىاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

99.769.740.07سعودي

56.9738.3225.61غير سعودي

86.6618.497.89النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

28-4جدول

لغة أخرىاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

68.778.0726.32أمي

62.8515.6829.03 يقرأ ويكتب

82.2511.0512.30االبتدائية

82.9512.6111.14المتوسطة

91.9312.964.96الثانوية أو مايعادلها

87.1826.594.99دبلوم دون الجامعي

91.2330.392.15جامعي

89.3334.224.89 دبلوم عالي

75.7367.357.35 ماجستير

87.2178.794.71دكتوراه

86.6618.497.89النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

28-5جدول 

لغة أخرىاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

73.2229.6416.32مشتغل

98.6610.950.81طالب

94.4010.882.47متفرغة ألعمال المنزل

99.656.730.16متقاعد

99.328.040.60أخرى

86.1119.188.25النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

28-6جدول 

لغة أخرىاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

92.8915.274.33لم يتزوج أبدا

81.5721.8710.88متزوج

96.2015.201.55 مطلق

96.256.463.33أرمل

86.1119.188.25النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

28-7جدول 

لغة أخرىاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

79.9229.109.54الرياض

85.5424.938.10مكة المكرمة

87.9010.3710.09المدينة المنورة

88.6911.987.22القصيم

81.3134.586.43المنطقة الشرقية

93.429.535.38عسير

88.876.6310.24تبوك

89.217.639.85حائل

88.155.1510.28الحدود الشمالية

97.667.401.74جازان

89.8412.606.14نجران

95.1712.505.12الباحة

84.839.0710.74الجوف

86.6618.497.89النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب المناطق اإلدارية  للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للغة المستخدمة في تصفح االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

29-1جدول 

الحاسوب اللوحيالحاسوب المحمولالحاسوب المكتبيالهاتف المتنقل
أجهزة اللعب المحمولة, الساعات, )أجهزة أخرى 

(الخ.. قارئات الكتب االلكترونية, 

95.578.3526.254.353.96ذكر

95.425.1821.865.143.27أنثى

95.517.0824.504.663.68النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

29-2جدول 

الحاسوب اللوحيالحاسوب المحمولالحاسوب المكتبيالهاتف المتنقل
أجهزة اللعب المحمولة, الساعات, )أجهزة أخرى 

(الخ.. قارئات الكتب االلكترونية 

 14-12 84.336.4517.3215.905.77

 19-15 93.606.9924.776.864.50

 24-20 98.246.2630.114.761.93

 29-25 97.845.9724.453.342.31

 34-30 97.426.8224.793.362.56

 39-35 97.128.0225.633.793.09

 44-40 96.448.4125.993.673.39

 49-45 95.248.2822.292.814.30

 54-50 93.567.9221.423.275.97

 59-55 92.187.4818.963.157.03

 65-60 86.566.5013.252.6512.24

95.517.0824.504.663.68النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

 على مستوى المملكة65-12حسب الفئات العمرية   ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

29-3جدول 

الحاسوب اللوحيالحاسوب المحمولالحاسوب المكتبيالهاتف المتنقل
أجهزة اللعب المحمولة, الساعات, )أجهزة أخرى 

(الخ.. قارئات الكتب االلكترونية 

95.997.9127.095.323.19سعودي

94.425.2118.613.184.80غير سعودي

95.517.0824.504.663.68النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

29-4جدول 

الحاسوب اللوحيالحاسوب المحمولالحاسوب المكتبيالهاتف المتنقل
أجهزة اللعب المحمولة, الساعات, )أجهزة أخرى 

(الخ.. قارئات الكتب االلكترونية 

90.880.351.050.008.42أمي

95.210.772.552.672.81يقرأ ويكتب 

89.883.6410.226.786.16االبتدائية

90.654.5513.513.908.01المتوسطة

97.355.9021.483.552.57الثانوية أو مايعادلها

97.6711.7132.444.532.30دبلوم دون الجامعي

99.0612.1046.326.151.20جامعي

100.0011.5641.336.670.00دبلوم عالي 

99.1522.7467.527.521.03ماجستير 

98.9925.9377.4411.111.35دكتوراه

95.517.0824.504.663.68النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

29-5جدول 

الحاسوب اللوحيالحاسوب المحمولالحاسوب المكتبيالهاتف المتنقل
أجهزة اللعب المحمولة, الساعات, )أجهزة أخرى 

(الخ.. قارئات الكتب االلكترونية 

96.7610.2129.323.603.30مشتغل

95.787.1330.866.403.21طالب

96.391.9712.192.993.41متفرغة ألعمال المنزل

88.504.8913.963.0510.01متقاعد

97.193.4424.063.572.51أخرى

96.107.1224.874.073.58النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

29-6جدول 

الحاسوب اللوحيالحاسوب المحمولالحاسوب المكتبيالهاتف المتنقل
أجهزة اللعب المحمولة, الساعات, )أجهزة أخرى 

(الخ.. قارئات الكتب االلكترونية 

96.157.2128.665.523.24لم يتزوج أبدا

96.087.1122.703.193.77متزوج

97.068.2925.043.282.59مطلق 

93.752.0811.253.545.83أرمل

96.107.1224.874.073.58النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

29-7جدول 

الحاسوب اللوحيالحاسوب المحمولالحاسوب المكتبيالهاتف المتنقل
أجهزة اللعب المحمولة, الساعات, )أجهزة أخرى 

(الخ.. قارئات الكتب االلكترونية 

95.877.8124.617.043.50الرياض

96.267.5829.655.303.00مكة المكرمة

96.495.0119.022.332.01المدينة المنورة

96.003.9225.871.683.42القصيم

98.419.5533.657.571.05المنطقة الشرقية

90.888.4322.885.797.03عسير

93.164.3522.416.664.29تبوك

84.553.9111.200.9814.66حائل

97.933.8113.271.542.63الحدود الشمالية

97.417.7221.162.062.53جازان

92.0610.2018.742.266.86نجران

98.028.9931.563.471.32الباحة

98.225.2419.522.081.52الجوف

95.517.0824.504.663.68النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لألجهزة التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

30-1جدول 

 او بطاقة USBمودم /  شبكة خلوية متنقلة باستعمال مفتاح

 او هاتف متنقل كمودمSIMمدمجة 
(مرتبطة بخطوط الهاتف الثابت)شبكة سلكية (WIFI)شبكة ال سلكية 

74.5049.5212.04ذكر

68.0852.2713.40أنثى

71.9450.6212.58النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

30-2جدول 

 او بطاقة USBمودم /  شبكة خلوية متنقلة باستعمال مفتاح

 او هاتف متنقل كمودمSIMمدمجة 
(مرتبطة بخطوط الهاتف الثابت)شبكة سلكية (WIFI)شبكة ال سلكية 

 14-12 53.5159.2813.30

 19-15 66.7953.2813.94

 24-20 73.4551.9713.87

 29-25 75.2948.2311.17

 34-30 74.6149.3310.14

 39-35 75.2349.4210.93

 44-40 74.0450.3711.87

 49-45 72.9749.8313.35

 54-50 70.8950.3015.08

 59-55 70.2949.1817.16

 65-60 70.7344.5416.21

71.9450.6212.58النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

 على مستوى المملكة65-12حسب الفئات العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

30-3جدول 

 او بطاقة USBمودم /  شبكة خلوية متنقلة باستعمال مفتاح

 او هاتف متنقل كمودمSIMمدمجة 
(مرتبطة بخطوط الهاتف الثابت)شبكة سلكية (WIFI)شبكة ال سلكية 

72.9652.4514.25سعودي

69.6246.468.80غير سعودي

71.9450.6212.58النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

30-4جدول 

 او بطاقة USBمودم /  شبكة خلوية متنقلة باستعمال مفتاح

 او هاتف متنقل كمودمSIMمدمجة 
(مرتبطة بخطوط الهاتف الثابت)شبكة سلكية (WIFI)شبكة ال سلكية 

71.9329.828.77أمي

68.3643.146.79يقرأ ويكتب 

64.9947.3010.53االبتدائية

70.1144.5910.57المتوسطة

74.2649.9412.22الثانوية أو مايعادلها

73.6653.3614.82دبلوم دون الجامعي

74.1858.7916.29جامعي

69.3358.6714.67دبلوم عالي 

72.3165.3019.49ماجستير 

74.7569.0222.56دكتوراه

71.9450.6212.58النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

30-5جدول 

 او بطاقة USBمودم /  شبكة خلوية متنقلة باستعمال مفتاح

 او هاتف متنقل كمودمSIMمدمجة 
(مرتبطة بخطوط الهاتف الثابت)شبكة سلكية (WIFI)شبكة ال سلكية 

76.7249.1611.38مشتغل

69.6253.3315.11طالب

68.3349.9711.56متفرغة ألعمال المنزل

74.2345.4414.47متقاعد

72.4950.1314.63أخرى

72.9150.1612.55النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

( سنة فأكثر15)لألفراد * 

65-15حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

30-6جدول 

 او بطاقة USBمودم /  شبكة خلوية متنقلة باستعمال مفتاح

 او هاتف متنقل كمودمSIMمدمجة 
(مرتبطة بخطوط الهاتف الثابت)شبكة سلكية (WIFI)شبكة ال سلكية 

70.8052.1514.77لم يتزوج أبدا

74.2349.0411.15متزوج

73.9250.4311.57مطلق 

71.0441.6714.17أرمل

72.9150.1612.55النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

30-7جدول 

 او بطاقة USBمودم /  شبكة خلوية متنقلة باستعمال مفتاح

 او هاتف متنقل كمودمSIMمدمجة 
(مرتبطة بخطوط الهاتف الثابت)شبكة سلكية (WIFI)شبكة ال سلكية 

69.9253.9812.40الرياض

71.9752.2815.54مكة المكرمة

85.7640.897.60المدينة المنورة

73.6938.0212.53القصيم

61.0468.9413.85المنطقة الشرقية

82.9327.6115.82عسير

78.0367.411.87تبوك

79.8930.787.52حائل

70.3444.9212.46الحدود الشمالية

70.6848.999.36جازان

65.8247.5820.86نجران

74.8354.5412.58الباحة

66.1051.3812.75الجوف

71.9450.6212.58النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لنوع الشبكات التي يستخدمها األفراد للنفاذ إلى االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

31-1جدول 

مرة واحدة في اليوم على األقل
 مرة واحدة في األسبوع على األقل ولكن

ليس يوميا

 مرة واحدة في الشهر على األقل ولكن

ليس أسبوعيا

مرة واحدة في الثالث اشهر األخيرة على 

األقل ولكن ليس شهريا
ال أعرف

92.803.960.330.072.84ذكر

92.064.700.350.072.82أنثى

92.504.260.340.072.83النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها األفراد االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

31-2جدول 

مرة واحدة في اليوم على األقل
 مرة واحدة في األسبوع على األقل ولكن

ليس يوميا

 مرة واحدة في الشهر على األقل ولكن

ليس أسبوعيا

مرة واحدة في الثالث اشهر األخيرة على 

األقل ولكن ليس شهريا
ال أعرف

14-1282.1714.620.640.002.57

19-1591.944.830.430.092.71

24-2093.912.710.360.042.98

29-2593.683.260.170.062.82

34-3093.832.800.170.103.10

39-3593.583.360.220.052.79

44-4093.013.500.280.043.16

49-4592.264.370.440.022.91

54-5091.655.310.530.072.44

59-5591.954.780.390.232.64

65-6090.096.881.010.321.70

92.504.260.340.072.83النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

 على مستوى المملكة65-12حسب الفئات العمرية   ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها األفراد االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

31-3جدول 

مرة واحدة في اليوم على األقل
 مرة واحدة في األسبوع على األقل ولكن

ليس يوميا

 مرة واحدة في الشهر على األقل ولكن

ليس أسبوعيا

مرة واحدة في الثالث اشهر األخيرة على 

األقل ولكن ليس شهريا
ال أعرف

92.943.820.380.072.79سعودي

91.525.240.240.072.93غير سعودي

92.504.260.340.072.83النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها األفراد االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

31-4جدول 

مرة واحدة في اليوم على األقل
 مرة واحدة في األسبوع على األقل ولكن

ليس يوميا

 مرة واحدة في الشهر على األقل ولكن

ليس أسبوعيا

مرة واحدة في الثالث اشهر األخيرة على 

األقل ولكن ليس شهريا
ال أعرف

80.3516.491.050.701.40أمي

85.9811.030.830.112.03يقرأ ويكتب 

87.179.600.440.132.67االبتدائية

92.074.800.390.072.67المتوسطة

93.962.610.300.063.07الثانوية أو مايعادلها

93.712.950.190.033.12دبلوم دون الجامعي

95.061.900.230.052.76جامعي

91.113.560.000.005.33دبلوم عالي 

95.041.540.000.003.42ماجستير 

95.620.000.000.004.38دكتوراه

92.504.260.340.072.83النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها األفراد االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

31-5جدول 

مرة واحدة في اليوم على األقل
 مرة واحدة في األسبوع على األقل ولكن

ليس يوميا

 مرة واحدة في الشهر على األقل ولكن

ليس أسبوعيا

مرة واحدة في الثالث اشهر األخيرة على 

األقل ولكن ليس شهريا
ال أعرف

93.433.440.240.052.84مشتغل

92.904.010.410.072.61طالب

92.344.030.350.083.21متفرغة ألعمال المنزل

91.944.930.660.272.19متقاعد

94.692.080.170.043.02أخرى

93.053.710.320.072.85النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها األفراد االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

31-6جدول 

مرة واحدة في اليوم على األقل
 مرة واحدة في األسبوع على األقل ولكن

ليس يوميا

 مرة واحدة في الشهر على األقل ولكن

ليس أسبوعيا

مرة واحدة في الثالث اشهر األخيرة على 

األقل ولكن ليس شهريا
ال أعرف

93.343.530.330.062.75لم يتزوج أبدا

92.893.780.320.082.93متزوج

93.613.450.350.172.42مطلق 

90.217.500.420.001.88أرمل

93.053.710.320.072.85النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها األفراد االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

31-7جدول 

مرة واحدة في اليوم على األقل
 مرة واحدة في األسبوع على األقل ولكن

ليس يوميا

 مرة واحدة في الشهر على األقل ولكن

ليس أسبوعيا

مرة واحدة في الثالث اشهر األخيرة على 

األقل ولكن ليس شهريا
ال أعرف

92.135.890.840.160.98الرياض

88.683.280.130.027.89مكة المكرمة

92.505.200.220.062.01المدينة المنورة

94.433.740.900.000.93القصيم

94.792.620.070.042.48المنطقة الشرقية

94.145.210.430.050.17عسير

90.175.420.150.034.23تبوك

97.032.710.080.110.08حائل

92.103.110.200.064.54الحدود الشمالية

96.083.480.220.090.13جازان

91.533.340.140.074.92نجران

89.569.860.450.080.04الباحة

95.953.270.300.110.37الجوف

92.504.260.340.072.83النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لعدد المرات التي يستخدم فيها األفراد االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

32-1جدول 

تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنتشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنتالجنس

14.5040.27ذكر

19.0511.54أنثى

16.3228.80النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لقيام األفراد بشراء سلع وخدمات أو تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

%



 إحصاءات المعرفة

32-2جدول 

تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنتشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنتالفئات العمرية

14-123.811.59

19-1511.339.56

24-2021.9025.72

29-2520.6430.85

34-3018.8434.26

39-3518.4436.24

44-4016.1437.23

49-4514.6735.16

54-5012.2439.14

59-5511.0940.57

65-607.3240.00

16.3228.80النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

 على مستوى المملكة65-12حسب الفئات العمرية   ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لقيام األفراد بشراء سلع وخدمات أو تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

%



 إحصاءات المعرفة

32-3جدول 

تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنتشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنتالجنسية

20.0432.70سعودي

7.8819.97غير سعودي

16.3228.80النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

%

65-12حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل ) التوزيع النسبي لقيام األفراد بشراء سلع وخدمات أو تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت 



 إحصاءات المعرفة

32-4جدول 

تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنتشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنتالحالة التعليمية

0.701.75أمي

1.868.94يقرأ ويكتب 

3.759.03االبتدائية

7.2314.78المتوسطة

16.9631.51الثانوية أو مايعادلها

22.0948.16دبلوم دون الجامعي

30.6844.92جامعي

30.6745.78دبلوم عالي 

37.2661.03ماجستير 

27.6160.61دكتوراه

16.3228.80النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل ) التوزيع النسبي لقيام األفراد بشراء سلع وخدمات أو تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

%



 إحصاءات المعرفة

32-5جدول 

تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنتشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنتالحالة العملية

17.9245.09مشتغل

17.3216.91طالب

15.598.57متفرغة ألعمال المنزل

11.3453.03متقاعد

18.3232.82أخرى

16.9730.23النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية ( أشهر األخيرة3خالل ) التوزيع النسبي لقيام األفراد بشراء سلع وخدمات أو تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

 15-65

%



 إحصاءات المعرفة

32-6جدول 

تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنتشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنتالحالة االجتماعية

17.3623.67لم يتزوج أبدا

16.6934.36متزوج

23.4936.44مطلق 

12.0819.79أرمل

16.9730.23النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل ) التوزيع النسبي لقيام األفراد بشراء سلع وخدمات أو تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

%



 إحصاءات المعرفة

32-7جدول 

تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنتشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنتالمناطق اإلدارية

16.7027.06الرياض

17.0832.59مكة المكرمة

13.5718.35المدينة المنورة

24.0134.31القصيم

17.6433.14المنطقة الشرقية

15.1023.39عسير

15.1623.18تبوك

5.9424.31حائل

15.4924.73الحدود الشمالية

21.3235.17جازان

8.0831.10نجران

23.0632.22الباحة

12.8325.58الجوف

16.3228.80النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل ) التوزيع النسبي لقيام األفراد بشراء سلع وخدمات أو تنفيذ معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

%



 إحصاءات المعرفة

33-1جدول 

الكتب, 

المجالت أو 

الصحف

المالبس, 

األحذية, السلع 

الرياضية وغيرها

 معدات 

الحاسوب أو 

بما )قطع الغيار 

في ذلك 

المعدات 

(الطرفية

ألعاب الكمبيوتر 

أو الفيديو

برامج الحاسوب 

بما في ذلك )

الترقيات 

والتطبيقات 

المدفوعة؛ 

(باستثناء األلعاب

مستحضرات 

التجميل

 المنتجات 

بما في )المالیة 

ذلك األسھم 

(والتأمین

األغذية او 

المواد 

التموينية أو 

التبغ

 السلع المنزلية 

مثل األثاث )

واأللعاب وما 

إلى ذلك؛ 

باستثناء 

اإللكترونيات 

(االستهالكية

خدمات تقنيات 

المعلومات 

واالتصاالت 

باستثناء )

(البرمجيات

األدوية

الفيتامينات 

والمكمالت 

الغذائية

األفالم 

واألفالم 

القصيرة أو 

الصور

منتجات 

الموسيقى

معدات 

التصوير 

الفوتوغرافي 

أو أدوات 

االتصاالت أو 

البصريات

تذاكر أو 

حجوزات 

لألحداث 

الترفيهية 

الرياضة )

والمسرح 

والحفالت 

(الموسيقية

منتجات السفر 

تذاكر السفر, )

واإلقامة, تأجير 

السيارات, 

خدمات النقل, 

(إلخ

17.0974.9112.7013.077.4910.073.934.6818.6410.433.144.902.901.224.0511.0722.47ذكر

11.9388.643.553.972.4249.741.114.7019.323.531.954.881.200.862.023.956.96أنثى

14.6981.318.438.835.1328.562.614.6918.967.212.584.892.111.053.107.7515.25النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

33-2جدول 

الكتب, 

المجالت أو 

الصحف

المالبس, 

األحذية, السلع 

الرياضية وغيرها

 معدات 

الحاسوب أو 

بما )قطع الغيار 

في ذلك 

المعدات 

(الطرفية

ألعاب الكمبيوتر 

أو الفيديو

برامج الحاسوب 

بما في ذلك )

الترقيات 

والتطبيقات 

المدفوعة؛ 

(باستثناء األلعاب

مستحضرات 

التجميل

 المنتجات 

بما في )المالیة 

ذلك األسھم 

(والتأمین

األغذية او 

المواد 

التموينية أو 

التبغ

 السلع المنزلية 

مثل األثاث )

واأللعاب وما 

إلى ذلك؛ 

باستثناء 

اإللكترونيات 

(االستهالكية

خدمات تقنيات 

المعلومات 

واالتصاالت 

باستثناء )

(البرمجيات

األدوية

الفيتامينات 

والمكمالت 

الغذائية

األفالم 

واألفالم 

القصيرة أو 

الصور

منتجات 

الموسيقى

معدات 

التصوير 

الفوتوغرافي 

أو أدوات 

االتصاالت أو 

البصريات

تذاكر أو 

حجوزات 

لألحداث 

الترفيهية 

الرياضة )

والمسرح 

والحفالت 

(الموسيقية

منتجات السفر 

تذاكر السفر, )

واإلقامة, تأجير 

السيارات, 

خدمات النقل, 

(إلخ

14-1211.5074.345.3128.326.1915.930.881.779.737.080.883.542.650.003.545.312.65

19-1516.7082.075.6814.144.4529.620.786.2411.926.351.563.903.231.563.676.017.24

24-2013.8284.207.829.644.7929.961.604.4115.037.821.824.682.591.322.866.2810.41

29-2513.2485.208.406.964.7329.882.504.0617.865.901.734.842.670.953.518.4014.36

34-3012.6680.788.087.225.2429.222.654.5119.356.892.396.691.721.063.718.3517.83

39-3514.7080.939.037.465.2330.683.083.8022.728.603.084.731.860.652.657.1719.14

44-4017.2981.099.639.055.8030.162.906.2626.337.773.254.061.281.282.328.9319.14

49-4515.8178.379.329.155.1625.463.995.8222.137.154.665.161.660.332.009.8217.80

54-5018.6071.7010.247.285.6616.984.312.9621.027.552.963.501.081.893.239.4319.14

59-5518.2767.0113.717.618.6318.787.617.6122.847.118.636.090.001.024.579.6421.32

65-6020.6960.3412.076.035.1713.796.906.0325.867.766.903.450.000.001.727.7633.62

14.6981.318.438.835.1328.562.614.6918.967.212.584.892.111.053.107.7515.25النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

 على مستوى المملكة65-12حسب الفئات العمرية   ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

33-3جدول 

الكتب, 

المجالت أو 

الصحف

المالبس, 

األحذية, السلع 

الرياضية وغيرها

 معدات 

الحاسوب أو 

بما )قطع الغيار 

في ذلك 

المعدات 

(الطرفية

ألعاب الكمبيوتر 

أو الفيديو

برامج الحاسوب 

بما في ذلك )

الترقيات 

والتطبيقات 

المدفوعة؛ 

(باستثناء األلعاب

مستحضرات 

التجميل

 المنتجات 

بما في )المالیة 

ذلك األسھم 

(والتأمین

األغذية او 

المواد 

التموينية أو 

التبغ

 السلع المنزلية 

مثل األثاث )

واأللعاب وما 

إلى ذلك؛ 

باستثناء 

اإللكترونيات 

(االستهالكية

خدمات تقنيات 

المعلومات 

واالتصاالت 

باستثناء )

(البرمجيات

األدوية

الفيتامينات 

والمكمالت 

الغذائية

األفالم 

واألفالم 

القصيرة أو 

الصور

منتجات 

الموسيقى

معدات 

التصوير 

الفوتوغرافي 

أو أدوات 

االتصاالت أو 

البصريات

تذاكر أو 

حجوزات 

لألحداث 

الترفيهية 

الرياضة )

والمسرح 

والحفالت 

(الموسيقية

منتجات السفر 

تذاكر السفر, )

واإلقامة, تأجير 

السيارات, 

خدمات النقل, 

(إلخ

15.3783.707.868.934.7229.842.685.0119.076.492.545.012.000.963.047.4014.71سعودي

10.7667.5811.748.257.4821.172.242.8718.3111.392.874.192.731.613.429.7818.31غير سعودي

14.6981.318.438.835.1328.562.614.6918.967.212.584.892.111.053.107.7515.25النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

33-4جدول 

الكتب, 

المجالت أو 

الصحف

المالبس, 

األحذية, السلع 

الرياضية وغيرها

 معدات 

الحاسوب أو 

بما )قطع الغيار 

في ذلك 

المعدات 

(الطرفية

ألعاب الكمبيوتر 

أو الفيديو

برامج الحاسوب 

بما في ذلك )

الترقيات 

والتطبيقات 

المدفوعة؛ 

(باستثناء األلعاب

مستحضرات 

التجميل

 المنتجات 

بما في )المالیة 

ذلك األسھم 

(والتأمین

األغذية او 

المواد 

التموينية أو 

التبغ

 السلع المنزلية 

مثل األثاث )

واأللعاب وما 

إلى ذلك؛ 

باستثناء 

اإللكترونيات 

(االستهالكية

خدمات تقنيات 

المعلومات 

واالتصاالت 

باستثناء )

(البرمجيات

األدوية

الفيتامينات 

والمكمالت 

الغذائية

األفالم 

واألفالم 

القصيرة أو 

الصور

منتجات 

الموسيقى

معدات 

التصوير 

الفوتوغرافي 

أو أدوات 

االتصاالت أو 

البصريات

تذاكر أو 

حجوزات 

لألحداث 

الترفيهية 

الرياضة )

والمسرح 

والحفالت 

(الموسيقية

منتجات السفر 

تذاكر السفر, )

واإلقامة, تأجير 

السيارات, 

خدمات النقل, 

(إلخ

0.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050.000.00أمي

7.6975.384.6210.771.547.693.087.6920.007.696.150.001.540.004.620.003.08يقرأ ويكتب 

13.4880.524.8714.984.1218.731.503.0013.867.492.253.751.870.001.873.756.37االبتدائية

11.1378.265.8810.233.4526.471.415.5017.146.141.792.942.171.533.205.246.65المتوسطة

13.1982.386.588.093.8628.061.694.5617.146.941.784.071.840.812.606.0011.77الثانوية أو مايعادلها

11.7881.7210.927.985.7724.172.944.0519.396.993.445.643.070.864.297.8519.14دبلوم دون الجامعي

16.0882.129.838.776.0632.043.304.9720.866.872.835.422.071.263.309.1618.25جامعي

15.9462.328.7010.145.8018.845.805.8021.748.702.9011.592.900.002.908.7026.09دبلوم عالي 

31.1975.2315.1410.0911.9321.106.422.2919.7217.895.9611.013.211.834.1320.6429.36ماجستير 

34.1563.4110.9810.987.3217.074.883.6623.1717.0710.988.542.441.221.2214.6342.68دكتوراه

14.6981.318.438.835.1328.562.614.6918.967.212.584.892.111.053.107.7515.25النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

33-5جدول 

الكتب, 

المجالت أو 

الصحف

المالبس, 

األحذية, السلع 

الرياضية وغيرها

 معدات 

الحاسوب أو 

بما )قطع الغيار 

في ذلك 

المعدات 

(الطرفية

ألعاب الكمبيوتر 

أو الفيديو

برامج الحاسوب 

بما في ذلك )

الترقيات 

والتطبيقات 

المدفوعة؛ 

(باستثناء األلعاب

مستحضرات 

التجميل

 المنتجات 

بما في )المالیة 

ذلك األسھم 

(والتأمین

األغذية او 

المواد 

التموينية أو 

التبغ

 السلع المنزلية 

مثل األثاث )

واأللعاب وما 

إلى ذلك؛ 

باستثناء 

اإللكترونيات 

(االستهالكية

خدمات تقنيات 

المعلومات 

واالتصاالت 

باستثناء )

(البرمجيات

األدوية

الفيتامينات 

والمكمالت 

الغذائية

األفالم 

واألفالم 

القصيرة أو 

الصور

منتجات 

الموسيقى

معدات 

التصوير 

الفوتوغرافي 

أو أدوات 

االتصاالت أو 

البصريات

تذاكر أو 

حجوزات 

لألحداث 

الترفيهية 

الرياضة )

والمسرح 

والحفالت 

(الموسيقية

منتجات السفر 

تذاكر السفر, )

واإلقامة, تأجير 

السيارات, 

خدمات النقل, 

(إلخ

16.5278.1511.729.627.0920.673.875.0221.189.473.295.512.271.233.6510.4222.70مشتغل

16.0482.707.2811.815.5327.991.355.3514.427.321.934.493.011.443.326.839.39طالب

8.8087.332.263.270.8549.320.963.3219.462.461.164.270.960.601.763.425.43متفرغة ألعمال المنزل

19.3172.768.975.864.1419.665.864.8322.073.795.862.410.340.342.766.5523.79متقاعد

12.9987.948.127.422.0929.701.624.8716.476.733.255.102.090.002.325.348.35أخرى

14.7281.408.478.605.1128.712.644.7319.077.222.604.902.101.073.107.7815.39النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

33-6جدول 

الكتب, 

المجالت أو 

الصحف

المالبس, 

األحذية, السلع 

الرياضية وغيرها

 معدات 

الحاسوب أو 

بما )قطع الغيار 

في ذلك 

المعدات 

(الطرفية

ألعاب الكمبيوتر 

أو الفيديو

برامج الحاسوب 

بما في ذلك )

الترقيات 

والتطبيقات 

المدفوعة؛ 

(باستثناء األلعاب

مستحضرات 

التجميل

 المنتجات 

بما في )المالیة 

ذلك األسھم 

(والتأمین

األغذية او 

المواد 

التموينية أو 

التبغ

 السلع المنزلية 

مثل األثاث )

واأللعاب وما 

إلى ذلك؛ 

باستثناء 

اإللكترونيات 

(االستهالكية

خدمات تقنيات 

المعلومات 

واالتصاالت 

باستثناء )

(البرمجيات

األدوية

الفيتامينات 

والمكمالت 

الغذائية

األفالم 

واألفالم 

القصيرة أو 

الصور

منتجات 

الموسيقى

معدات 

التصوير 

الفوتوغرافي 

أو أدوات 

االتصاالت أو 

البصريات

تذاكر أو 

حجوزات 

لألحداث 

الترفيهية 

الرياضة )

والمسرح 

والحفالت 

(الموسيقية

منتجات السفر 

تذاكر السفر, )

واإلقامة, تأجير 

السيارات, 

خدمات النقل, 

(إلخ

15.2382.578.6110.925.4826.912.095.3214.447.602.124.833.121.443.397.6612.60لم يتزوج أبدا

14.4880.428.537.214.9329.343.034.3822.117.112.944.961.500.842.927.9717.36متزوج

11.7688.244.416.623.6844.121.472.9417.653.680.745.150.740.742.945.8811.76مطلق 

13.7986.213.451.723.4544.831.725.1717.241.725.173.450.000.001.721.728.62أرمل

14.7281.408.478.605.1128.712.644.7319.077.222.604.902.101.073.107.7815.39النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

33-7جدول 

الكتب, 

المجالت أو 

الصحف

المالبس, 

األحذية, السلع 

الرياضية وغيرها

 معدات 

الحاسوب أو 

بما )قطع الغيار 

في ذلك 

المعدات 

(الطرفية

ألعاب الكمبيوتر 

أو الفيديو

برامج الحاسوب 

بما في ذلك )

الترقيات 

والتطبيقات 

المدفوعة؛ 

(باستثناء األلعاب

مستحضرات 

التجميل

 المنتجات 

بما في )المالیة 

ذلك األسھم 

(والتأمین

األغذية او 

المواد 

التموينية أو 

التبغ

 السلع المنزلية 

مثل األثاث )

واأللعاب وما 

إلى ذلك؛ 

باستثناء 

اإللكترونيات 

(االستهالكية

خدمات تقنيات 

المعلومات 

واالتصاالت 

باستثناء )

(البرمجيات

األدوية

الفيتامينات 

والمكمالت 

الغذائية

األفالم 

واألفالم 

القصيرة أو 

الصور

منتجات 

الموسيقى

معدات 

التصوير 

الفوتوغرافي 

أو أدوات 

االتصاالت أو 

البصريات

تذاكر أو 

حجوزات 

لألحداث 

الترفيهية 

الرياضة )

والمسرح 

والحفالت 

(الموسيقية

منتجات السفر 

تذاكر السفر, )

واإلقامة, تأجير 

السيارات, 

خدمات النقل, 

(إلخ

9.0174.1910.249.697.3026.004.846.1916.198.223.996.992.511.843.5610.3617.78الرياض

16.8777.218.529.076.5328.653.654.0924.508.082.604.313.152.053.9314.4414.16مكة المكرمة

9.4187.067.767.063.7637.881.880.4718.124.472.352.351.180.246.353.2912.71المدينة المنورة

24.1582.8516.797.136.6430.921.9311.3520.0514.133.997.371.330.361.453.1410.02القصيم

20.2678.618.6611.143.9928.921.8110.5416.573.311.053.241.661.053.619.0427.18المنطقة الشرقية

20.9978.227.008.593.8219.551.910.1620.352.540.643.971.270.321.272.387.47عسير

13.6790.634.886.842.3420.511.560.5913.8712.303.913.522.150.391.952.3413.87تبوك

13.9284.814.433.805.0618.351.276.3315.826.963.808.861.271.271.276.3311.39حائل

2.5392.955.616.694.3428.931.270.7218.267.230.181.631.270.542.177.5919.71الحدود الشمالية

7.8690.952.828.312.0839.321.191.0422.853.860.592.523.260.743.862.088.46جازان

13.7887.118.0016.443.5619.111.331.3311.568.440.895.330.440.001.330.444.89نجران

22.5486.407.168.945.1938.283.041.4318.964.295.376.262.500.362.686.8016.64الباحة

3.4876.816.965.804.6423.480.872.0315.3611.304.0610.720.870.292.328.127.25الجوف

14.6981.318.438.835.1328.562.614.6918.967.212.584.892.111.053.107.7515.25النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطبيعة السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

34-1جدول 

بطاقة االئتمان عبر اإلنترنتالدفع عند االستالم
بطاقة الصراف اآللي أو التحويل 

المصرفي اإللكتروني عبر اإلنترنت

حساب )الحساب المالي المحمول 

(متصل برقم الهاتف المتنقل

مثل )خدمة الدفع عبر اإلنترنت 

(بايبال و غوغل تشيكوت

بطاقة هدية مسبقة الدفع أو 

مثل بطاقات )قسيمة إلكترونية 

iTunes)

نقاط من برنامج المكافآت أو 

على سبيل المثال )االسترداد 

(قطاف

مثل الشيك المصرفي )غيرها 

(بالبريد, وما إلى ذلك

80.8746.5515.141.101.410.912.090.12ذكر

87.5832.9112.710.690.780.671.770.07أنثى

84.0040.2014.010.911.120.801.940.09النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها األفراد في عملية شراء السلع والخدمات عبر االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

34-2جدول 

بطاقة االئتمان عبر اإلنترنتالدفع عند االستالم
بطاقة الصراف اآللي أو التحويل 

المصرفي اإللكتروني عبر اإلنترنت

حساب )الحساب المالي المحمول 

(متصل برقم الهاتف المتنقل

مثل )خدمة الدفع عبر اإلنترنت 

(بايبال و غوغل تشيكوت

بطاقة هدية مسبقة الدفع أو 

مثل بطاقات )قسيمة إلكترونية 

iTunes)

نقاط من برنامج المكافآت أو 

على سبيل المثال )االسترداد 

(قطاف

مثل الشيك المصرفي )غيرها 

(بالبريد, وما إلى ذلك

14-1287.6129.203.540.881.772.650.880.88

19-1591.3126.6110.911.220.670.891.560.11

24-2088.1131.1712.720.721.160.722.200.11

29-2584.9238.6213.240.831.220.561.280.00

34-3082.0443.2713.520.600.730.601.860.00

39-3581.2946.3816.770.861.150.722.010.00

44-4082.7148.2615.660.810.700.462.200.00

49-4579.3747.7517.301.331.331.333.160.33

54-5079.7848.2515.900.812.431.623.230.81

59-5572.0853.8115.232.032.543.051.020.00

65-6070.6959.4815.524.311.720.001.720.00

84.0040.2014.010.911.120.801.940.09النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

 على مستوى المملكة65-12حسب الفئات العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها األفراد في عملية شراء السلع والخدمات عبر االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

34-3جدول 

بطاقة االئتمان عبر اإلنترنتالدفع عند االستالم
بطاقة الصراف اآللي أو التحويل 

المصرفي اإللكتروني عبر اإلنترنت

حساب )الحساب المالي المحمول 

(متصل برقم الهاتف المتنقل

مثل )خدمة الدفع عبر اإلنترنت 

(بايبال و غوغل تشيكوت

بطاقة هدية مسبقة الدفع أو 

مثل بطاقات )قسيمة إلكترونية 

iTunes)

نقاط من برنامج المكافآت أو 

على سبيل المثال )االسترداد 

(قطاف

مثل الشيك المصرفي )غيرها 

(بالبريد, وما إلى ذلك

86.2638.8814.690.950.990.872.230.11سعودي

71.0047.8010.060.701.820.350.280.00غير سعودي

84.0040.2014.010.911.120.801.940.09النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها األفراد في عملية شراء السلع والخدمات عبر االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

34-4جدول 

بطاقة االئتمان عبر اإلنترنتالدفع عند االستالم
بطاقة الصراف اآللي أو التحويل 

المصرفي اإللكتروني عبر اإلنترنت

حساب )الحساب المالي المحمول 

(متصل برقم الهاتف المتنقل

مثل )خدمة الدفع عبر اإلنترنت 

(بايبال و غوغل تشيكوت

بطاقة هدية مسبقة الدفع أو 

مثل بطاقات )قسيمة إلكترونية 

iTunes)

نقاط من برنامج المكافآت أو 

على سبيل المثال )االسترداد 

(قطاف

مثل الشيك المصرفي )غيرها 

(بالبريد, وما إلى ذلك

100.000.000.000.000.000.000.000.00أمي

90.7715.387.690.006.156.151.540.00يقرأ ويكتب 

89.1425.098.990.750.750.750.000.00االبتدائية

90.4122.7610.101.150.640.640.900.13المتوسطة

87.6632.8912.700.840.910.632.050.12الثانوية أو مايعادلها

81.2343.6814.850.491.470.742.450.00دبلوم دون الجامعي

81.0447.9215.911.031.130.912.090.07جامعي

79.7146.3815.940.001.450.001.450.00دبلوم عالي 

71.5668.8116.511.381.830.922.290.00ماجستير 

63.4173.1714.630.004.880.001.221.22دكتوراه

84.0040.2014.010.911.120.801.940.09النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها األفراد في عملية شراء السلع والخدمات عبر االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

34-5جدول 

بطاقة االئتمان عبر اإلنترنتالدفع عند االستالم
بطاقة الصراف اآللي أو التحويل 

المصرفي اإللكتروني عبر اإلنترنت

حساب )الحساب المالي المحمول 

(متصل برقم الهاتف المتنقل

مثل )خدمة الدفع عبر اإلنترنت 

(بايبال و غوغل تشيكوت

بطاقة هدية مسبقة الدفع أو 

مثل بطاقات )قسيمة إلكترونية 

iTunes)

نقاط من برنامج المكافآت أو 

على سبيل المثال )االسترداد 

(قطاف

مثل الشيك المصرفي )غيرها 

(بالبريد, وما إلى ذلك

79.9849.7815.950.911.380.842.140.06مشتغل

89.7130.3213.341.120.900.851.890.13طالب

87.1830.3211.410.750.800.551.960.10متفرغة ألعمال المنزل

80.3447.9315.171.380.691.381.380.00متقاعد

84.4531.5510.440.230.930.230.700.00أخرى

83.9640.3314.130.911.110.771.960.08النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها األفراد في عملية شراء السلع والخدمات عبر االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

34-6جدول 

بطاقة االئتمان عبر اإلنترنتالدفع عند االستالم
بطاقة الصراف اآللي أو التحويل 

المصرفي اإللكتروني عبر اإلنترنت

حساب )الحساب المالي المحمول 

(متصل برقم الهاتف المتنقل

مثل )خدمة الدفع عبر اإلنترنت 

(بايبال و غوغل تشيكوت

بطاقة هدية مسبقة الدفع أو 

مثل بطاقات )قسيمة إلكترونية 

iTunes)

نقاط من برنامج المكافآت أو 

على سبيل المثال )االسترداد 

(قطاف

مثل الشيك المصرفي )غيرها 

(بالبريد, وما إلى ذلك

87.3534.0212.790.901.110.791.710.08لم يتزوج أبدا

81.5144.8515.060.951.140.792.150.09متزوج

94.1223.5312.500.000.000.000.740.00مطلق 

84.4836.2112.070.000.000.001.720.00أرمل

83.9640.3314.130.911.110.771.960.08النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها األفراد في عملية شراء السلع والخدمات عبر االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

34-7جدول 

بطاقة االئتمان عبر اإلنترنتالدفع عند االستالم
بطاقة الصراف اآللي أو التحويل 

المصرفي اإللكتروني عبر اإلنترنت

حساب )الحساب المالي المحمول 

(متصل برقم الهاتف المتنقل

مثل )خدمة الدفع عبر اإلنترنت 

(بايبال و غوغل تشيكوت

بطاقة هدية مسبقة الدفع أو 

مثل بطاقات )قسيمة إلكترونية 

iTunes)

نقاط من برنامج المكافآت أو 

على سبيل المثال )االسترداد 

(قطاف

مثل الشيك المصرفي )غيرها 

(بالبريد, وما إلى ذلك

78.3044.5118.642.274.171.351.590.43الرياض

78.7645.1311.781.161.220.831.710.11مكة المكرمة

83.7630.1220.000.240.240.000.940.00المدينة المنورة

89.1334.189.660.120.000.120.360.00القصيم

73.4961.6715.740.150.451.663.240.00المنطقة الشرقية

93.6419.7110.810.320.160.320.160.00عسير

92.7740.2312.500.780.200.008.200.00تبوك

89.2424.683.801.270.000.000.000.00حائل

94.7627.315.970.180.182.351.810.00الحدود الشمالية

87.0926.7111.570.301.040.000.300.00جازان

88.0046.2210.670.000.000.000.000.00نجران

96.7838.1023.792.330.000.184.290.00الباحة

87.2528.9916.810.580.290.290.580.00الجوف

84.0040.2014.010.911.120.801.940.09النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لوسائل الدفع التي استخدمها األفراد في عملية شراء السلع والخدمات عبر االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

35-1جدول 

(اونالين)االستالم االلكتروني االستالم المباشر من نقاط البيعاالستالم المادي المباشر

89.4926.9319.34ذكر

91.5324.429.89أنثى

90.4425.7614.94النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

35-2جدول 

(اونالين)االستالم االلكتروني االستالم المباشر من نقاط البيعاالستالم المادي المباشر

14-1291.1516.8113.27

19-1592.5422.0511.25

24-2091.2423.2910.79

29-2590.4825.3813.75

34-3090.2625.9815.97

39-3589.7528.3918.42

44-4090.6027.0316.13

49-4590.5229.4515.97

54-5089.7626.9518.06

59-5584.2631.4725.38

65-6081.9031.0331.03

90.4425.7614.94النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

 على مستوى المملكة65-12حسب الفئات العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

35-3جدول 

(اونالين)االستالم االلكتروني االستالم المباشر من نقاط البيعاالستالم المادي المباشر

90.7126.7614.25سعودي

88.8919.9918.87غير سعودي

90.4425.7614.94النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

35-4جدول 

(اونالين)االستالم االلكتروني االستالم المباشر من نقاط البيعاالستالم المادي المباشر

100.000.000.00أمي

93.8516.9212.31يقرأ ويكتب 

87.2721.3511.99االبتدائية

91.5619.0510.10المتوسطة

91.0124.6211.59الثانوية أو مايعادلها

89.2025.5216.56دبلوم دون الجامعي

90.1028.3717.34جامعي

88.4131.8817.39دبلوم عالي 

93.1225.2329.82ماجستير 

87.8026.8331.71دكتوراه

90.4425.7614.94النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

35-5جدول 

(اونالين)االستالم االلكتروني االستالم المباشر من نقاط البيعاالستالم المادي المباشر

89.7828.1219.50مشتغل

91.9123.1812.04طالب

90.5023.339.10متفرغة ألعمال المنزل

85.8631.0318.62متقاعد

92.5823.675.80أخرى

90.4325.8614.96النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

35-6جدول 

(اونالين)االستالم االلكتروني االستالم المباشر من نقاط البيعاالستالم المادي المباشر

91.2024.1414.20لم يتزوج أبدا

89.9027.0915.53متزوج

93.3824.269.56مطلق 

86.2118.9718.97أرمل

90.4325.8614.96النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

35-7جدول 

(اونالين)االستالم االلكتروني االستالم المباشر من نقاط البيعاالستالم المادي المباشر

94.2414.7124.03الرياض

91.1524.8315.04مكة المكرمة

87.2931.534.24المدينة المنورة

92.1525.247.73القصيم

85.6240.7422.82المنطقة الشرقية

97.1421.627.00عسير

86.7230.6614.45تبوك

89.8713.294.43حائل

95.1211.2111.03الحدود الشمالية

91.3927.8913.35جازان

90.2228.441.78نجران

82.6537.927.51الباحة

84.0622.9021.45الجوف

90.4425.7614.94النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي لطرق تسليم السلع والخدمات التي قام األفراد بشرائها عن طريق االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

36-1جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

19.4032.7947.81ذكر

17.9235.2446.84أنثى

18.7133.9347.36النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي آلخر مره قام فيها األفراد بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

36-2جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

14-1225.6625.6648.67

19-1519.8233.7446.44

24-2018.1235.8546.04

29-2518.8634.3446.80

34-3019.2833.0047.71

39-3519.1432.6948.17

44-4016.2434.2249.54

49-4517.3034.9447.75

54-5018.6034.5046.90

59-5519.2932.4948.22

65-6022.4127.5950.00

18.7133.9347.36النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

 على مستوى المملكة65-12حسب الفئات العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي آلخر مره قام فيها األفراد بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

36-3جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

18.9834.7646.25سعودي

17.1229.1453.74غير سعودي

18.7133.9347.36النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي آلخر مره قام فيها األفراد بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

36-4جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

50.000.0050.00أمي

26.1529.2344.62يقرأ ويكتب 

16.8527.7255.43االبتدائية

18.0332.7449.23المتوسطة

17.9533.9548.10الثانوية أو مايعادلها

17.1835.8346.99دبلوم دون الجامعي

19.1334.5246.34جامعي

28.9928.9942.03دبلوم عالي 

24.7733.4941.74ماجستير 

24.3926.8348.78دكتوراه

18.7133.9347.36النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي آلخر مره قام فيها األفراد بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

36-5جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

19.1733.8746.95مشتغل

19.7235.3144.97طالب

16.7433.3349.92متفرغة ألعمال المنزل

18.9733.4547.59متقاعد

15.5532.7151.74أخرى

18.6334.0347.34النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي آلخر مره قام فيها األفراد بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

36-6جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

19.1734.7346.10لم يتزوج أبدا

18.3533.7747.88متزوج

19.1223.5357.35مطلق 

10.3439.6650.00أرمل

18.6334.0347.34النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي آلخر مره قام فيها األفراد بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

36-7جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

22.5033.8443.65الرياض

18.3633.5248.12مكة المكرمة

9.8825.8864.24المدينة المنورة

13.5339.6146.86القصيم

20.0336.6043.37المنطقة الشرقية

31.1630.8438.00عسير

11.1336.1352.73تبوك

19.6231.6548.73حائل

13.0228.0358.95الحدود الشمالية

17.3633.6848.96جازان

14.6727.5657.78نجران

21.6540.2538.10الباحة

18.5529.8651.59الجوف

18.7133.9347.36النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي آلخر مره قام فيها األفراد بشراء السلع والخدمات عن طريق االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

37-1جدول 

يفضل التسوق شخصيًا 

والتعامل بشكل مباشر مع 

السلعة أو مزود الخدمة

المخاوف األمنية

المخاوف المتعلقة 

على سبيل )بالخصوصية 

المثال, تقديم تفاصيل 

(شخصية

المتعلقة )المخاوف الفنية 

بمواقع الويب أو الدفع أو 

(التسليم

على )المخاوف المتعلقة بالثقة

سبيل المثال بشأن الضمانات 

(أو استالم المنتجات أو إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

37.542.330.870.951.8620.1161.89ذكر

40.851.800.980.822.1621.0758.50أنثى

38.822.130.910.901.9720.4860.58النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم شراء األفراد للسلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

37-2جدول 

يفضل التسوق شخصيًا 

والتعامل بشكل مباشر مع 

السلعة أو مزود الخدمة

المخاوف األمنية

المخاوف المتعلقة 

على سبيل )بالخصوصية 

المثال, تقديم تفاصيل 

(شخصية

المتعلقة )المخاوف الفنية 

بمواقع الويب أو الدفع أو 

(التسليم

على )المخاوف المتعلقة بالثقة

سبيل المثال بشأن الضمانات 

(أو استالم المنتجات أو إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

14-1217.800.630.210.250.5635.0666.94

19-1532.351.450.740.831.7820.2766.36

24-2041.412.350.911.162.5016.3760.66

29-2542.901.841.201.202.2118.4558.31

34-3042.982.601.181.032.2818.8158.64

39-3542.252.721.070.812.2720.6058.16

44-4041.382.481.090.691.6721.4457.91

49-4540.892.370.770.942.3721.5758.20

54-5039.452.370.640.601.5022.0459.31

59-5537.281.770.441.081.8419.3761.46

65-6034.992.380.610.680.4820.7664.87

38.822.130.910.901.9720.4860.58النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

الفئات العمرية

%

 على مستوى المملكة65-12حسب الفئات العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم شراء األفراد للسلع والخدمات عن طريق االنترنت 



 إحصاءات المعرفة

37-3جدول 

يفضل التسوق شخصيًا 

والتعامل بشكل مباشر مع 

السلعة أو مزود الخدمة

المخاوف األمنية

المخاوف المتعلقة 

على سبيل )بالخصوصية 

المثال, تقديم تفاصيل 

(شخصية

المتعلقة )المخاوف الفنية 

بمواقع الويب أو الدفع أو 

(التسليم

على )المخاوف المتعلقة بالثقة

سبيل المثال بشأن الضمانات 

(أو استالم المنتجات أو إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

40.182.461.110.992.2018.9959.77سعودي

36.151.480.530.721.5123.4262.18غير سعودي

38.822.130.910.901.9720.4860.58النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم شراء األفراد للسلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

37-4جدول 

يفضل التسوق شخصيًا 

والتعامل بشكل مباشر مع 

السلعة أو مزود الخدمة

المخاوف األمنية

المخاوف المتعلقة 

على سبيل )بالخصوصية 

المثال, تقديم تفاصيل 

(شخصية

المتعلقة )المخاوف الفنية 

بمواقع الويب أو الدفع أو 

(التسليم

على )المخاوف المتعلقة بالثقة

سبيل المثال بشأن الضمانات 

(أو استالم المنتجات أو إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

21.201.060.000.350.0043.8256.89أمي

29.151.310.290.260.8538.5559.20يقرأ ويكتب 

28.181.460.410.580.9532.1564.70االبتدائية

33.731.790.720.811.4622.1464.71المتوسطة

43.202.311.191.122.6217.5458.10الثانوية أو مايعادلها

44.902.821.041.672.4713.5360.03دبلوم دون الجامعي

46.342.811.250.872.4511.0158.30جامعي

39.741.920.641.283.2110.2664.10دبلوم عالي 

45.782.180.270.271.635.9958.58ماجستير 

48.371.400.931.862.334.1955.81دكتوراه

38.822.130.910.901.9720.4860.58النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم شراء األفراد للسلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

37-5جدول 

يفضل التسوق شخصيًا 

والتعامل بشكل مباشر مع 

السلعة أو مزود الخدمة

المخاوف األمنية

المخاوف المتعلقة 

على سبيل )بالخصوصية 

المثال, تقديم تفاصيل 

(شخصية

المتعلقة )المخاوف الفنية 

بمواقع الويب أو الدفع أو 

(التسليم

على )المخاوف المتعلقة بالثقة

سبيل المثال بشأن الضمانات 

(أو استالم المنتجات أو إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

41.012.450.950.992.0819.8059.59مشتغل

35.731.780.811.042.2117.5764.17طالب

43.441.871.050.811.9621.5256.52متفرغة ألعمال المنزل

34.723.000.840.751.7219.0663.12متقاعد

41.963.231.350.781.8718.4362.05أخرى

40.102.220.950.942.0619.6060.19النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم شراء األفراد للسلع والخدمات عن طريق االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

37-6جدول 

يفضل التسوق شخصيًا 

والتعامل بشكل مباشر مع 

السلعة أو مزود الخدمة

المخاوف األمنية

المخاوف المتعلقة 

على سبيل )بالخصوصية 

المثال, تقديم تفاصيل 

(شخصية

المتعلقة )المخاوف الفنية 

بمواقع الويب أو الدفع أو 

(التسليم

على )المخاوف المتعلقة بالثقة

سبيل المثال بشأن الضمانات 

(أو استالم المنتجات أو إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

36.941.930.920.992.0518.2963.76لم يتزوج أبدا

42.012.400.990.932.0720.2258.02متزوج

43.573.160.450.902.2623.2560.50مطلق 

39.811.180.470.001.1827.7358.06أرمل

40.102.220.950.942.0619.6060.19النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

الحالة االجتماعية

%

65-15حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم شراء األفراد للسلع والخدمات عن طريق االنترنت 



 إحصاءات المعرفة

37-7جدول 

يفضل التسوق شخصيًا 

والتعامل بشكل مباشر مع 

السلعة أو مزود الخدمة

المخاوف األمنية

المخاوف المتعلقة 

على سبيل )بالخصوصية 

المثال, تقديم تفاصيل 

(شخصية

المتعلقة )المخاوف الفنية 

بمواقع الويب أو الدفع أو 

(التسليم

المخاوف المتعلقة بالثقة 

على سبيل المثال بشأن )

الضمانات أو استالم المنتجات 

(أو إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

34.861.840.951.072.6622.5161.29الرياض

44.021.090.490.812.5820.1657.65مكة المكرمة

35.523.255.130.480.6624.5266.95المدينة المنورة

42.140.760.610.763.3220.4657.94القصيم

33.081.560.290.761.3420.2362.97المنطقة الشرقية

46.923.680.140.513.3717.6552.80عسير

38.242.160.490.771.0125.0270.03تبوك

26.933.320.881.401.3614.9865.00حائل

42.410.990.931.993.2819.5559.05الحدود الشمالية

35.770.320.280.280.0816.8062.46جازان

49.618.281.250.901.2116.1750.86نجران

29.972.471.881.231.0715.7178.71الباحة

43.451.450.680.900.6028.9650.02الجوف

38.822.130.910.901.9720.4860.58النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم شراء األفراد للسلع والخدمات عن طريق االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

38-1جدول 

للحصول على معلومات من األجهزة 

مثال من مواقع على شبكة  )الحكومية 

(األنترنت أو عن طريق البريد اإللكتروني

: مثل)االستفادة من الخدمات الحكومية 

(أبشر

الحصول على النماذج الحكومية  

اإللكترونية وتعبئتها

إلجراء عمليات السداد عبر األنترنت 

لألجهزة الحكومية

24.8172.1943.0751.18ذكر

29.8752.8642.6146.19أنثى

25.6269.1042.9950.38النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للخدمات الحكومية اإللكترونية التي استخدمها األفراد عن طريق االنترنت 

65-12الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

38-2جدول 

للحصول على معلومات من األجهزة 

مثال من مواقع على شبكة  )الحكومية 

(األنترنت أو عن طريق البريد اإللكتروني

: مثل)االستفادة من الخدمات الحكومية 

(أبشر

الحصول على النماذج الحكومية  

اإللكترونية وتعبئتها

إلجراء عمليات السداد عبر األنترنت 

لألجهزة الحكومية

14-1244.6853.1934.0444.68

19-1527.1851.0637.2048.42

24-2027.9462.1241.6849.18

29-2524.4669.2543.8648.59

34-3022.8170.9241.1149.42

39-3524.6970.2042.4952.15

44-4026.8670.7243.3153.07

49-4525.6372.5747.1551.46

54-5028.2573.5245.1149.75

59-5524.5572.5447.9952.29

65-6027.9276.8141.6449.53

25.6269.1042.9950.38النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

الفئات العمرية

%

حسب  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للخدمات الحكومية اإللكترونية التي استخدمها األفراد عن طريق االنترنت 

 على مستوى المملكة65-12الفئات العمرية 



 إحصاءات المعرفة

38-3جدول 

للحصول على معلومات من األجهزة 

مثال من مواقع على شبكة  )الحكومية 

(األنترنت أو عن طريق البريد اإللكتروني

: مثل)االستفادة من الخدمات الحكومية 

(أبشر

الحصول على النماذج الحكومية  

اإللكترونية وتعبئتها

إلجراء عمليات السداد عبر األنترنت 

لألجهزة الحكومية

27.1871.5443.4551.31سعودي

19.8160.0241.3146.94غير سعودي

25.6269.1042.9950.38النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

الجنسية

%

حسب  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للخدمات الحكومية اإللكترونية التي استخدمها األفراد عن طريق االنترنت 

65-12الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية 



 إحصاءات المعرفة

38-4جدول 

للحصول على معلومات من األجهزة 

مثال من مواقع على شبكة  )الحكومية 

(األنترنت أو عن طريق البريد اإللكتروني

: مثل)االستفادة من الخدمات الحكومية 

(أبشر

الحصول على النماذج الحكومية  

اإللكترونية وتعبئتها

إلجراء عمليات السداد عبر األنترنت 

لألجهزة الحكومية

40.0060.0060.0020.00أمي

20.8368.9144.2350.64يقرأ ويكتب 

21.4672.6335.3044.79االبتدائية

21.5865.1034.7144.78المتوسطة

23.6068.7241.1050.65الثانوية أو مايعادلها

24.0969.1144.7952.90دبلوم دون الجامعي

28.8570.3646.6951.57جامعي

26.2163.1155.3447.57دبلوم عالي 

36.4169.7546.7849.02ماجستير 

40.0065.5651.6751.67دكتوراه

25.6269.1042.9950.38النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

الحالة التعليمية

%

حسب  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للخدمات الحكومية اإللكترونية التي استخدمها األفراد عن طريق االنترنت 

65-12الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية 



 إحصاءات المعرفة

38-5جدول 

للحصول على معلومات من األجهزة 

مثال من مواقع على شبكة  )الحكومية 

(األنترنت أو عن طريق البريد اإللكتروني

: مثل)االستفادة من الخدمات الحكومية 

(أبشر

الحصول على النماذج الحكومية  

اإللكترونية وتعبئتها

إلجراء عمليات السداد عبر األنترنت 

لألجهزة الحكومية

25.3571.6744.0251.69مشتغل

28.0156.7241.0848.80طالب

21.7754.9937.5141.08متفرغة ألعمال المنزل

24.2679.2842.1849.85متقاعد

29.5368.2642.6249.61أخرى

25.5669.1443.0250.40النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

حسب   ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للخدمات الحكومية اإللكترونية التي استخدمها األفراد عن طريق االنترنت 

65-15الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

38-6جدول 

للحصول على معلومات من األجهزة 

مثال من مواقع على شبكة  )الحكومية 

(األنترنت أو عن طريق البريد اإللكتروني

: مثل)االستفادة من الخدمات الحكومية 

(أبشر

الحصول على النماذج الحكومية  

اإللكترونية وتعبئتها

إلجراء عمليات السداد عبر األنترنت 

لألجهزة الحكومية

27.7264.8742.6149.64لم يتزوج أبدا

24.6270.9843.1950.72متزوج

25.1272.5140.7651.66مطلق 

29.4760.0048.4248.42أرمل

25.5669.1443.0250.40النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

الحالة االجتماعية

%

حسب  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للخدمات الحكومية اإللكترونية التي استخدمها األفراد عن طريق االنترنت 

65-15الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية 



 إحصاءات المعرفة

38-7جدول

للحصول على معلومات من األجهزة 

مثال من مواقع على شبكة  )الحكومية 

(األنترنت أو عن طريق البريد اإللكتروني

: مثل)االستفادة من الخدمات الحكومية 

(أبشر

الحصول على النماذج الحكومية  

اإللكترونية وتعبئتها

إلجراء عمليات السداد عبر األنترنت 

لألجهزة الحكومية

28.1967.4243.3251.12الرياض

30.2768.7447.3551.87مكة المكرمة

22.4371.4843.1357.22المدينة المنورة

53.1769.7449.6243.36القصيم

19.4080.3640.8043.01المنطقة الشرقية

35.0158.3251.0350.31عسير

21.9777.5236.6541.00تبوك

16.5465.0731.5357.03حائل

14.3852.2135.9060.02الحدود الشمالية

13.5862.4137.3253.33جازان

19.8678.8742.1539.38نجران

14.6062.4846.0969.65الباحة

23.2670.4938.8152.62الجوف

25.6269.1042.9950.38النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

المناطق اإلدارية

%

حسب  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للخدمات الحكومية اإللكترونية التي استخدمها األفراد عن طريق االنترنت 

65-12المناطق اإلدارية للفئة العمرية 



 إحصاءات المعرفة

39-1جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

20.2638.3541.39ذكر

18.1640.9640.89أنثى

19.9338.7741.31النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

39-2جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

14-1227.6642.5529.79

19-1518.0739.0542.88

24-2019.8838.8241.30

29-2519.1439.3541.51

34-3019.5038.4842.02

39-3520.9037.8241.28

44-4020.3239.8439.84

49-4519.8640.2139.93

54-5019.7337.1043.17

59-5522.3337.7339.94

65-6019.2438.4942.27

19.9338.7741.31النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

 على مستوى المملكة65-12حسب الفئات العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الفئات العمرية

%



 إحصاءات المعرفة

39-3جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

20.8440.1039.06سعودي

16.5333.8049.67غير سعودي

19.9338.7741.31النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

39-4جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

20.0020.0060.00أمي

17.6331.7350.64يقرأ ويكتب 

14.4638.8846.66االبتدائية

16.3237.5946.09المتوسطة

18.3839.0742.55الثانوية أو مايعادلها

23.6938.9437.37دبلوم دون الجامعي

21.8239.0239.16جامعي

20.3939.8139.81دبلوم عالي 

23.8139.2236.97ماجستير 

20.5639.4440.00دكتوراه

19.9338.7741.31النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

39-5جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

20.4438.7040.86مشتغل

19.2740.0640.66طالب

17.1136.4146.48متفرغة ألعمال المنزل

19.9937.7642.26متقاعد

17.3641.0641.58أخرى

19.9038.7641.34النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

39-6جدول 

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

19.3938.4142.19لم يتزوج أبدا

20.2538.8240.93متزوج

17.5441.2341.23مطلق 

9.4744.2146.32أرمل

19.9038.7641.34النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الحالة االجتماعية

%



 إحصاءات المعرفة

39-7جدول

أكثر من شهر وأقل من ثالثة أشهرأكثر من أسبوع وأقل من شهرخالل األسبوع األخير

21.8736.8541.28الرياض

17.5738.5943.84مكة المكرمة

15.3031.6553.04المدينة المنورة

11.9245.5642.52القصيم

22.0035.7942.20المنطقة الشرقية

29.9839.5330.49عسير

9.9638.0651.98تبوك

14.5336.6348.84حائل

24.2436.6939.07الحدود الشمالية

14.3040.0245.68جازان

21.7143.3034.99نجران

30.3548.4021.25الباحة

26.0237.7936.19الجوف

19.9338.7741.31النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألخر مره نفذ فيها األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

40-1جدول 

مثل مخاوف من )المخاوف األمنية

(إعطاء تفاصيل الحساب البنكي

المخاوف المتعلقة بالخصوصية 

(مثل تقديم تفاصيل شخصية)

مثل ضعف )المخاوف الفنية 

الخدمات التي تقدمها بعض 

(الجهات الحكومية عبر االنترنت

مثل )المخاوف المتعلقة بالثقة

المخاوف المتعلقة بطرق استالم 

(المنتجات و إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

4.372.200.450.8130.8575.76ذكر

3.131.940.360.7028.4180.04أنثى

3.752.070.410.7529.6477.88النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

40-2جدول 

مثل مخاوف من )المخاوف األمنية

(إعطاء تفاصيل الحساب البنكي

المخاوف المتعلقة بالخصوصية 

(مثل تقديم تفاصيل شخصية)

مثل ضعف )المخاوف الفنية 

الخدمات التي تقدمها بعض 

(الجهات الحكومية عبر االنترنت

مثل )المخاوف المتعلقة بالثقة

المخاوف المتعلقة بطرق استالم 

(المنتجات و إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

14-121.200.510.100.3836.6076.47

19-152.661.880.420.5427.0381.65

24-204.552.690.680.8623.9980.86

29-254.582.230.481.0528.3077.67

34-304.602.750.380.8430.7376.21

39-354.372.300.460.7032.3874.56

44-403.762.150.300.8733.0574.67

49-453.841.770.301.0532.8776.09

54-503.151.520.160.5431.6777.22

59-553.501.140.280.4729.8377.56

65-602.731.050.210.2127.9780.02

3.752.070.410.7529.6477.88النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

الفئات العمرية

%

 على مستوى المملكة65-12حسب الفئات العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 



 إحصاءات المعرفة

40-3جدول 

مثل مخاوف من )المخاوف األمنية

(إعطاء تفاصيل الحساب البنكي

المخاوف المتعلقة بالخصوصية 

(مثل تقديم تفاصيل شخصية)

مثل ضعف )المخاوف الفنية 

الخدمات التي تقدمها بعض 

(الجهات الحكومية عبر االنترنت

مثل )المخاوف المتعلقة بالثقة

المخاوف المتعلقة بطرق استالم 

(المنتجات و إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

4.362.520.480.8726.5079.36سعودي

2.601.220.280.5435.6375.07غير سعودي

3.752.070.410.7529.6477.88النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

40-4جدول 

مثل مخاوف من )المخاوف األمنية

(إعطاء تفاصيل الحساب البنكي

المخاوف المتعلقة بالخصوصية 

(مثل تقديم تفاصيل شخصية)

مثل ضعف )المخاوف الفنية 

الخدمات التي تقدمها بعض 

(الجهات الحكومية عبر االنترنت

مثل )المخاوف المتعلقة بالثقة

المخاوف المتعلقة بطرق استالم 

(المنتجات و إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

2.861.070.000.0052.1462.86أمي

2.301.010.160.3148.7667.11يقرأ ويكتب 

2.071.450.320.4838.2974.98االبتدائية

2.991.760.350.5130.9878.01المتوسطة

4.612.430.501.1426.9478.25الثانوية أو مايعادلها

4.972.460.310.4725.4679.19دبلوم دون الجامعي

4.732.810.530.8518.4284.09جامعي

2.461.640.002.4618.0385.25دبلوم عالي 

5.701.750.441.325.7089.47ماجستير 

17.090.850.850.857.6976.07دكتوراه

3.752.070.410.7529.6477.88النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

40-5جدول 

مثل مخاوف من )المخاوف األمنية

(إعطاء تفاصيل الحساب البنكي

المخاوف المتعلقة بالخصوصية 

(مثل تقديم تفاصيل شخصية)

مثل ضعف )المخاوف الفنية 

الخدمات التي تقدمها بعض 

(الجهات الحكومية عبر االنترنت

مثل )المخاوف المتعلقة بالثقة

المخاوف المتعلقة بطرق استالم 

(المنتجات و إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

4.732.310.400.8333.2373.69مشتغل

3.652.190.520.7024.2081.81طالب

3.101.940.360.7230.2578.84متفرغة ألعمال المنزل

5.001.750.501.0820.9880.85متقاعد

4.183.290.571.1423.4882.28أخرى

3.942.190.430.7829.1277.99النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

40-6جدول 

مثل مخاوف من )المخاوف األمنية

(إعطاء تفاصيل الحساب البنكي

المخاوف المتعلقة بالخصوصية 

(مثل تقديم تفاصيل شخصية)

مثل ضعف )المخاوف الفنية 

الخدمات التي تقدمها بعض 

(الجهات الحكومية عبر االنترنت

مثل )المخاوف المتعلقة بالثقة

المخاوف المتعلقة بطرق استالم 

(المنتجات و إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

3.912.370.550.7125.7280.91لم يتزوج أبدا

4.012.090.350.8431.4475.84متزوج

2.991.360.540.5430.1682.34مطلق 

2.341.040.000.7836.6275.58أرمل

3.942.190.430.7829.1277.99النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

الحالة االجتماعية

%

65-15حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 



 إحصاءات المعرفة

40-7جدول

مثل مخاوف من )المخاوف األمنية

(إعطاء تفاصيل الحساب البنكي

المخاوف المتعلقة بالخصوصية 

(مثل تقديم تفاصيل شخصية)

مثل ضعف )المخاوف الفنية 

الخدمات التي تقدمها بعض 

(الجهات الحكومية عبر االنترنت

مثل )المخاوف المتعلقة بالثقة

المخاوف المتعلقة بطرق استالم 

(المنتجات و إعادتها

غير مهتمانعدام المعرفة أو المهارات

1.080.580.340.4625.4881.38الرياض

3.140.600.210.9428.0380.83مكة المكرمة

4.896.880.080.2034.5675.88المدينة المنورة

5.341.100.621.2424.5080.44القصيم

4.030.400.140.1232.9075.90المنطقة الشرقية

13.916.200.662.9831.1864.56عسير

2.270.890.270.1929.8389.75تبوك

0.650.700.150.2018.7285.80حائل

2.683.980.930.4534.7172.06الحدود الشمالية

0.490.590.050.2020.0586.05جازان

5.785.942.032.2940.7562.12نجران

4.633.410.730.5521.2491.05الباحة

2.452.300.100.3049.0561.24الجوف

3.752.070.410.7529.6477.88النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم تنفيذ األفراد معامالت حكومية عن طريق االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

41-1جدول 

بطء سرعة تصفح االنترنتانقطاع متكرر للخدمة
ضرورة التعامل مكونات أمنية  للمواقع 

وصفحات الويب
ال توجد صعوباتالحصول على مايبحث عنه/ عدم إيجاد

53.6351.140.930.9946.37ذكر

53.8051.231.061.1146.20أنثى

53.6951.170.981.0446.30النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها األفراد عند استخدام االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

41-2جدول 

بطء سرعة تصفح االنترنتانقطاع متكرر للخدمة
ضرورة التعامل مكونات أمنية  للمواقع 

وصفحات الويب
ال توجد صعوباتالحصول على مايبحث عنه/ عدم إيجاد

14-1251.0848.511.051.1848.92

19-1555.2053.051.061.0844.80

24-2058.5855.911.501.2341.42

29-2555.5252.800.880.8344.48

34-3052.8050.450.820.7747.20

39-3553.4250.710.701.1846.58

44-4052.0049.490.921.0148.00

49-4553.3050.830.810.8146.70

54-5048.7846.271.021.3551.22

59-5546.9944.181.011.5253.01

65-6044.9242.651.140.8855.02

53.6951.170.981.0446.30النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

الفئات العمرية

%

 على مستوى المملكة65-12حسب الفئات العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها األفراد عند استخدام االنترنت 



 إحصاءات المعرفة

41-3جدول 

بطء سرعة تصفح االنترنتانقطاع متكرر للخدمة
ضرورة التعامل مكونات أمنية  للمواقع 

وصفحات الويب
ال توجد صعوباتالحصول على مايبحث عنه/ عدم إيجاد

57.9655.381.311.2242.03سعودي

44.0141.640.260.6155.99غير سعودي

53.6951.170.981.0446.30النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها األفراد عند استخدام االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

41-4جدول 

بطء سرعة تصفح االنترنتانقطاع متكرر للخدمة
ضرورة التعامل مكونات أمنية  للمواقع 

وصفحات الويب
ال توجد صعوباتالحصول على مايبحث عنه/ عدم إيجاد

55.0952.632.460.7044.91أمي

55.4352.160.771.5544.54يقرأ ويكتب 

51.8049.230.860.8348.20االبتدائية

50.6448.300.870.9349.36المتوسطة

56.6954.100.961.0443.31الثانوية أو مايعادلها

52.3649.950.920.9847.64دبلوم دون الجامعي

53.4951.101.211.1346.51جامعي

41.3337.331.781.3358.67دبلوم عالي 

49.0646.841.371.0350.94ماجستير 

36.0334.680.670.6763.97دكتوراه

53.6951.170.981.0446.30النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها األفراد عند استخدام االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

41-5جدول 

بطء سرعة تصفح االنترنتانقطاع متكرر للخدمة
ضرورة التعامل مكونات أمنية  للمواقع 

وصفحات الويب
ال توجد صعوباتالحصول على مايبحث عنه/ عدم إيجاد

52.2849.740.720.8747.72مشتغل

57.1054.661.411.3142.90طالب

52.4349.810.690.8947.57متفرغة ألعمال المنزل

50.8448.221.331.5649.12متقاعد

63.8261.862.721.4536.18أخرى

53.8351.310.981.0346.17النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها األفراد عند استخدام االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

41-6جدول 

بطء سرعة تصفح االنترنتانقطاع متكرر للخدمة
ضرورة التعامل مكونات أمنية  للمواقع 

وصفحات الويب
ال توجد صعوباتالحصول على مايبحث عنه/ عدم إيجاد

56.0953.681.221.1143.91لم يتزوج أبدا

52.4149.830.840.9847.59متزوج

56.4854.231.211.2143.52مطلق 

51.6748.960.210.6348.33أرمل

53.8351.310.981.0346.17النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

الحالة االجتماعية

%

65-15حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها األفراد عند استخدام االنترنت 



 إحصاءات المعرفة

41-7جدول

بطء سرعة تصفح االنترنتانقطاع متكرر للخدمة
ضرورة التعامل مكونات أمنية  للمواقع 

وصفحات الويب
ال توجد صعوباتالحصول على مايبحث عنه/ عدم إيجاد

48.5144.821.530.9251.49الرياض

50.0147.742.061.1149.99مكة المكرمة

69.1066.650.000.3230.90المدينة المنورة

72.0770.270.060.5227.93القصيم

46.9744.300.360.6653.03المنطقة الشرقية

60.0755.800.740.1939.93عسير

65.0161.570.001.3934.99تبوك

52.2451.000.190.2347.76حائل

54.8352.792.910.5645.17الحدود الشمالية

25.9323.750.060.4774.04جازان

64.4563.630.184.6035.55نجران

74.2672.851.654.0825.74الباحة

43.1642.120.040.2256.84الجوف

53.6951.170.981.0446.30النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي للصعوبات التي واجهها األفراد عند استخدام االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 إحصاءات المعرفة

42-1جدول 

 ال حاجة لالنترنت 

ليست مفيدة , ال تثير )

(االهتمام

عدم معرفة كيفية 

استخدام االنترنت

تكلفة استخدام 

االنترنت باهظة

الخصوصية والهواجس 

األمنية

خدمة االنترنت غير 

متاحة في المنطقة

أسباب ثقافية 

واجتماعية
عدم معرفة االنترنت

غير مسموح باستخدام 

االنترنت
أخرىنقص المحتوى المحلي

42.2040.6716.360.980.886.6425.519.220.810.55ذكر

37.3245.518.520.960.427.7130.1010.601.080.23أنثى

39.5043.3512.020.970.637.2328.059.980.960.37النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنس على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد االنترنت 

الجنس

%



 إحصاءات المعرفة

42-2جدول 

 ال حاجة لالنترنت 

ليست مفيدة , ال تثير )

(االهتمام

عدم معرفة كيفية 

استخدام االنترنت

تكلفة استخدام 

االنترنت باهظة

الخصوصية والهواجس 

األمنية

خدمة االنترنت غير 

متاحة في المنطقة

أسباب ثقافية 

واجتماعية
عدم معرفة االنترنت

غير مسموح باستخدام 

االنترنت
أخرىنقص المحتوى المحلي

14-1236.0131.917.871.640.3510.9823.0423.091.080.22

19-1536.4020.0618.721.861.0315.2013.6523.271.761.14

24-2046.9223.3321.791.541.2810.2620.0014.101.281.03

29-2546.7535.2223.691.051.476.7126.625.451.260.42

34-3037.3041.1223.370.671.574.4931.916.971.570.00

39-3541.7244.4820.000.690.527.4131.033.621.210.34

44-4044.0448.4212.820.900.755.4327.752.260.900.45

49-4539.4453.0313.000.440.894.4332.351.480.890.15

54-5041.9858.728.140.810.233.3733.370.810.120.35

59-5542.5058.516.430.130.382.7736.440.500.630.25

65-6036.9664.694.290.000.252.0637.870.660.410.17

39.5043.3512.020.970.637.2328.059.980.960.37النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

الفئات العمرية

%

 على مستوى المملكة65-12حسب الفئات العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد االنترنت 



 إحصاءات المعرفة

42-3جدول 

 ال حاجة لالنترنت 

ليست مفيدة , ال تثير )

(االهتمام

عدم معرفة كيفية 

استخدام االنترنت

تكلفة استخدام 

االنترنت باهظة

الخصوصية والهواجس 

األمنية

خدمة االنترنت غير 

متاحة في المنطقة

أسباب ثقافية 

واجتماعية
عدم معرفة االنترنت

غير مسموح باستخدام 

االنترنت
أخرىنقص المحتوى المحلي

38.0245.476.950.890.817.6828.1910.590.390.45سعودي

42.3739.2421.831.130.286.3627.788.802.070.22غير سعودي

39.5043.3512.020.970.637.2328.059.980.960.37النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الجنسية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد االنترنت 

الجنسية

%



 إحصاءات المعرفة

42-4جدول 

 ال حاجة لالنترنت 

ليست مفيدة , ال تثير )

(االهتمام

عدم معرفة كيفية 

استخدام االنترنت

تكلفة استخدام 

االنترنت باهظة

الخصوصية والهواجس 

األمنية

خدمة االنترنت غير 

متاحة في المنطقة

أسباب ثقافية 

واجتماعية
عدم معرفة االنترنت

غير مسموح باستخدام 

االنترنت
أخرىنقص المحتوى المحلي

35.6964.086.410.350.233.9747.171.280.410.70أمي

38.1055.4810.180.920.424.7632.446.931.160.21يقرأ ويكتب 

36.5037.6712.251.130.318.9625.0115.461.160.24االبتدائية

52.050.0022.810.941.7514.390.0020.120.940.58المتوسطة

53.880.2424.712.593.2915.060.0011.530.470.47الثانوية أو مايعادلها

77.420.0016.130.000.000.000.009.680.000.00دبلوم دون الجامعي

67.690.0018.463.084.621.540.007.690.003.08جامعي

100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00دبلوم عالي 

100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00ماجستير 

100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00دكتوراه

39.5043.3512.020.970.637.2328.059.980.960.37النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد االنترنت 

الحالة التعليمية

%



 إحصاءات المعرفة

42-5جدول 

 ال حاجة لالنترنت 

ليست مفيدة , ال تثير )

(االهتمام

عدم معرفة كيفية 

استخدام االنترنت

تكلفة استخدام 

االنترنت باهظة

الخصوصية والهواجس 

األمنية

خدمة االنترنت غير 

متاحة في المنطقة

أسباب ثقافية 

واجتماعية
عدم معرفة االنترنت

غير مسموح باستخدام 

االنترنت
أخرىنقص المحتوى المحلي

45.9844.7321.980.770.774.4328.483.370.720.19مشتغل

37.2714.0619.701.701.2816.7210.3325.671.490.53طالب

38.3356.117.740.570.514.7036.222.271.040.09متفرغة ألعمال المنزل

41.9856.224.320.000.362.3426.670.720.000.72متقاعد

36.4254.3210.490.931.544.0134.884.630.934.32أخرى

40.6447.1013.380.750.726.0029.695.690.920.42النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-15حسب الحالة العملية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد االنترنت 

الحالة العملية

%



 إحصاءات المعرفة

42-6جدول 

 ال حاجة لالنترنت 

ليست مفيدة , ال تثير )

(االهتمام

عدم معرفة كيفية 

استخدام االنترنت

تكلفة استخدام 

االنترنت باهظة

الخصوصية والهواجس 

األمنية

خدمة االنترنت غير 

متاحة في المنطقة

أسباب ثقافية 

واجتماعية
عدم معرفة االنترنت

غير مسموح باستخدام 

االنترنت
أخرىنقص المحتوى المحلي

38.8625.5818.071.621.0411.5518.9416.971.391.10لم يتزوج أبدا

41.7852.1612.650.450.704.2932.162.220.770.23متزوج

46.2858.6811.570.000.006.6143.802.481.650.00مطلق 

35.0670.314.790.770.002.8739.850.190.570.00أرمل

40.6447.1013.380.750.726.0029.695.690.920.42النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

الحالة االجتماعية

%

65-15حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد االنترنت 



 إحصاءات المعرفة

42-7جدول

 ال حاجة لالنترنت 

ليست مفيدة , ال تثير )

(االهتمام

عدم معرفة كيفية 

استخدام االنترنت

تكلفة استخدام 

االنترنت باهظة

الخصوصية والهواجس 

األمنية

خدمة االنترنت غير 

متاحة في المنطقة

أسباب ثقافية 

واجتماعية
عدم معرفة االنترنت

غير مسموح باستخدام 

االنترنت
أخرىنقص المحتوى المحلي

46.2044.5515.931.000.077.0325.328.320.500.65الرياض

35.7439.8613.951.690.4610.1130.6811.913.660.64مكة المكرمة

53.8232.0812.290.750.604.6526.8416.640.000.30المدينة المنورة

39.5928.7317.310.554.7923.7620.2610.870.000.37القصيم

27.3449.808.200.000.203.9116.9911.720.780.39المنطقة الشرقية

40.6849.856.074.140.746.3631.801.630.440.15عسير

40.1964.076.150.000.719.9338.069.690.470.95تبوك

40.3036.855.170.430.435.3943.976.250.650.22حائل

41.3755.115.630.180.002.9924.827.040.700.00الحدود الشمالية

34.5258.1011.730.530.132.1130.303.950.400.26جازان

49.8536.543.700.300.896.6630.3312.870.000.15نجران

29.9333.4915.200.710.482.8527.7922.330.240.00الباحة

25.1438.3426.400.000.004.7018.089.580.000.00الجوف

39.5043.3512.020.970.637.2328.059.980.960.37النسبة اإلجماليه

2018مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد : المصدر 

65-12حسب المناطق اإلدارية للفئة العمرية  ( أشهر األخيرة3خالل )التوزيع النسبي ألسباب عدم استخدام األفراد االنترنت 

المناطق اإلدارية

%



 2018واالفراد                                      واالتصاالت لألسر  المعلوماتة نفاذ واستخدام تقني مسح 

33 

ت 
ءا

صا
ح

إ
ة

ف
عر

م
ال

 
K

n
o

w
le

d
g

e
 S

ta
ti

st
ic

s
 



 

34 

ت 
ءا

صا
ح

إ
ة

ف
عر

م
ال

 
K

n
o

w
le

d
g

e
 S

ta
ti

st
ic

s
 

 

 


