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ارتفاع تكلفة الخدمات6تتوفر امكانية النفاذ لالنترنت في مكان اخر غير املنزل1 ميجا بايت2   اقل من 11

نعم1أسباب اجتماعية أو ثقافية7نقص املعرفة أو املهارات الالزمة الستخدام االنترنت2 ميجا بايت10 ميجا بايت الى أقل من 2   من 2نعم21نعم1
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DHLسمساناقل

االجابة على أكثر من اختيار

يرجى اإلجابة على السؤال (نعم)إذا كانت اإلجابة  (406)

هل لدى األسرة  إمكانية - أ 

النفاذ إلى االنترنت ؟

  كم عدد 

االشتراكات

البريد السعودي

 باقات الهاتف املتنقل 

 (Router) مودم متنقل 

(فايبر  ) األلياف البصرية 

هل لدى األسرة صندوق بريد؟
هل استخدمت األسرة العنوان الوطني خالل ال 

 شهر ا األخيرة؟12
هل لدى األسرة عنوان وطني؟402
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 ...............................(توضح) أخرى 

هل األجهزة التالية متوفرة لدى األسرة؟ وكم عددها؟

11481الرمز البريدي  - 3735ب .الرياض ص- إحصاءات املعرفة - اإلدارة العامة إلحصاءات املعرفة واملوارد الطبيعية - الهيئة العامة لالحصاء 

( لالستعمال الرسمي فقط )

405 شهر ا األخيرة؟12هل تم استخدام البريد  في الحصول على طلب سلع من خالل اإلنترنت خالل ال 
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فيالمنزل شعبي

406

401

:      رقم الحاسب اآللي

رقم منطقة العدمسلسل
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كم عدد األجهزة

(Radio)جهاز  راديو 

كم عدد األجهزة

(Smartphone)هاتف متنقل ذكي جهاز حاسوب مكتبي

 كم عدد األجهزة

 ................................................(توضح) أخرى 

نوع املسكن

 كم عدد األجهزة

ال يوجدمولد خاصشبكة خاصةشبكة عامة

(Laptop)جهاز حاسوب محمول  

 كم عدد األجهزة

(Ipad or Tablet)جهاز حاسوب لوحي 

 كم عدد األجهزة

مصدر الكهرباء

 (DSL) الخط الرقمي املشترك 

(يفتقر الى املحتوى املحلي, غير مثير لالهتمام, غير مفيد)عدم الحاجة الى االنترنت  في املسكن  .............(توضح) أخرى 

هل لدى األسرة اشتراك االنترنت - ج 

الثابت باملسكن ؟
304

هل لدى األسرة خط هاتف 

ثابت باملسكن ؟

:بيانات الخدمات البريدية لألسر : القسم الرابع

االجابة على أكثر من اختيار

ما هي شركات الخدمات البريدية التي تم استخدامها لطلب السلع من خالل اإلنترنت؟

أنماط نفاذ االسرة الى االنترنت -  ب

هل استخدمت االسرة البريد السعودي في ارسال الرسائل خالل 

 شهر ا األخيرة؟12ال 

303
االجابة على أكثر من اختيار

403

ماهي سرعة اشتراك االنترنت الثابت باملسكن ؟ -  د

دور في فيال دور في منزل شعبي

كم عدد األجهزة

هاتف متنقل غير ذكي 

كم عدد الخطوط

 ماهي اسباب عدم نفاذ االسرة الى االنترنت؟

االجابة على أكثر من اختيار

هـ1379/12/7وتاريخ  (23)تحفظ هذه المعلومات سرية في الهيئة العامة لالحصاء ولن تستخدم اال في األغراض اإلحصائية بموجب المرسوم الملكي رقم 

:البيانات التعريفية عن األسرة:  القسم األول

  انتقل الى 304

:بيانات نفاذ األسرة لتقنيات املعلومات واالتصاالت : القسم الثالث

:خصائص املسكن : القسم الثاني

رقم املفتش رقم مساعد املشرف رقم املشرف حالة االستمارة

استمارة مسح نفاذ واستخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد

( 2017-هـ 1438)
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مانوع الهاتف املتنقل الذي استخدمه 
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األجابة على أكثر من إختيار
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:الخصائص العامة لألفراد داخل األسرة: القسم الخامس
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دكتوراه
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مجاالت إستخدام الهاتف املتنقل 
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 املكاملات الهاتفية 

 sms  خدمات الرسائل 

  النفاذ لألنترنت انتقل الى 604

بيانات استخدام الفرد للهاتف املتنقل سنة فأكثر ( 15 )لألفراد 

الحالة االجتماعية املهنة الرئيسية
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أمي

يقرأ ويكتب

االبتدائية
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شبكات التواصل االجتماعي



  الحصول على معلومات عن سلع أو خدمات 1
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مع جهات حكومية/الحصول على معلومات أو القيام بمعامالت من3نعم1نعم1

ارسال او استقبال بريد الكتروني 4ال2ال2عدم معرفة القراءة والكتابة 1111   نعم1

االتصال الهاتفي عبر االنترنت 22225   ال2

استخدام وسائل التواصل االجتماعي/ الشبكات املهنية/ املشاركة في الشبكات االجتماعية3336

  شراء أو طلب سلع أو خدمات على مواقع االنترنت7إهدار للوقت4443

  شراء أو طلب سلع أو خدمات باستعمال التطبيقات8عدم الحاجة إليه554

 بيع السلع أو الخدمات9مضر بالصحة 665

النفاذ الى مواقع الدردشة واملدونات واملجموعات االخبارية ومنتديات النقاش عبر شبكة االنترنت10تكلفة عالية776

األعمال املصرفية عبر االنترنت 8711 .................................(توضح) اخرى 8

(استشارات الويكي واملوسوعات ومواقع أخرى/دورات رسمية)أنشطة التعليم أو التعلم 912

مشاهدة التلفزيون  على شبكة االنترنت/ االستماع إلى املذياع 13

تحميل أفالم وصور وموسيقى أو مقاطع فيديو /ممارسة أو تحميل العاب 14

تحميل برمجيات أو التطبيقات15

.  قراءة او تحميل الصحف او املجالت او الكتب االلكترونية16

البحث عن وظيفة أو إرسال أو تقديم طلب وظيفة17

...........................................................................(توضح)أخرى 18
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الخ..  تعريف او االتصال بأداة جديدة كالطابعة أو مودم 

البحث عن برمجيات وتنزيلها وتركيبها 

انشاء عروض تقديمية باستخدام برمجيات العرض

انتقل الى 608

األجابة على أكثر من إختيار 

نسخ أو نقل ملفات 

  نقل امللفات بين الحاسوب واجهزة أخرى

األجابة على أكثر من إختيار 

مكان العمل

 املدرسة أو الجامعة 

:(1)بيانات استخدام الفرد لالنترنت : القسم السابع

انتقل الى 710

 .................................(توضح) اخرى 

 كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة برمجة متخصصة

607 606

استخدام ادوات النسخ واللصق الالزمة لتكرار او نقل معلومة

ارسال واستقبال ايميالت مع املرفقات  

 استخدام الصيغ الحسابية في جدول بيانات

701702 604

هل استخدم الفرد 

 (3)الحاسوب  خالل ال 

أشهر األخيرة؟

هل استخدم الفرد 

 (3)االنترنت  خالل ال

أشهر األخيرة؟

هل لدى الفرد عنوان 

بريد الكتروني ؟ الغرض من استخدام الحاسوب خالل 

أشهر األخيرة؟ (3)ال 

األجابة على أكثر من إختيار 

التسلية والترفيه

الدراسة والتعلم

العمل

(.......توضح )اخرى 

605

مركز تجاري

مرفق عام

مسكن شخص آخر

أثناء السفر أو التنقل 

  املسكن

مجاالت استخدام االنترنت 

 (3)أي من النشاطات التالية التي قام بها الفرد من خالل الحاسوب خالل 

أشهر األخيرة؟

ماهي أسباب عدم استخدام الفرد للحاسوب خالل 

أشهر األخيرة؟ (3)

608

االجابة على اكثر من اختيار

703

  الحصول على معلومات أو القيام بمعامالت تتعلق بالصحة او الخدمة الصحية

:(2)بيانات استخدام الفرد للهاتف املتنقل والحاسوب :  القسم السادس

األجابة على أكثر من إختيار 

نفص املعرفة أو املهارات الالزمة  الستخدام 

الحاسوب
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بيانات استخدام الفرد للحاسوب

أشهر  (3)األماكن التي استخدم فيها الفرد الحاسوب خالل 

األخيرة؟



(ليست مفيدة, التثير االهتمام)ال حاجة لالنترنت 11مرة واحدة في اليوم على األقل 1شبكة خلوية متنقلة 1الهاتف املتنقل1اللغة العربية 1املسكن1

عدم معرفة كيفية استخدام االنترنت22مرة واحدة في األسبوع على األقل ولكن ليس يوميا2او . USBمودم /باستعمال مفتاحالحاسوب املكتبي2اللغة االنجليزية 2مكان العمل2

تكلفة استخدام االنترنت باهظة33مرة واحدة في الشهر على األقل ولكن ليس أسبوعيا3أو هاتف متنقل كمودم. SIMبطاقة مدمجة 3 لغة أخرى33

الخصوصية والهواجس االمنية 4ال أعرف 4(Wifi)شبكة السلكية 2 الحاسوب اللوحي4مسكن شخص اخر 4

خدمة االنترنت غير متاحة في املنطقة 5(سرية, تسجيل الدخول, الخشبكة سلكية 553

أسباب ثقافية واجتماعية46(مرتبطة بخطوط الهاتف الثابت)6

عدم معرفة االنترنت57أثناء السفر أو التنقل 7

غير مسموح باستخدام االنترنت 8ال توجد صعوبات6

نقص املحتوى املحلي 9
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هـ1438:    /      / التاريخ : ...............................................................................      اسم املفتش  هـ1438:    /      / التاريخ : ...............................................................................      اسم الباحث  

ماهي عدد املرات التي يستخدم فيها الفرد االنترنت 

عادة؟
االجابة على اكثر من اختيار

من أي مكان  استخدم الفرد االنترنت خالل 

أشهر األخيرة؟ (3)ال

االجابة على اكثر من اختيار

أجهزة اللعب املحمولة, )أجهزة أخرى 

(الساعات, قارئات الكتب االلكترونية, الخ

(..مدارس،جامعات)مكان التعليم 

(مجانا)مرفق عام نافذ لالنترنت 

(مدفوع)مرفق تجاري نافذ لالنترنت 

اللغة املستخدمة في تصفح 

االنترنت

الحاسوب املحمول

704705

األجهزة التي استخدمها الفرد للنفاذ الى 

أشهر االخيرة ؟ (3)االنترنت خالل

االجابة على اكثر من اختيار

:(2)بيانات استخدام الفرد لالنترنت : القسم السابع

الحصول على مايبحث عنه/عدم إيجاد

 ...............................................(توضح)أخرى 

 (3)أسباب عدم استخدام الفرد لالنترنت خالل ال 

أشهر االخيرة ؟

االجابة على اكثر من اختيار

710

ماهي الصعوبات التي واجهها الفرد أثناء استخدامه 

أشهر األخيرة؟ (3)لالنترنت خالل ال

االجابة على اكثر من اختيار

انقطاع متكرر للخدمة 

بطء سرعة تصفح االنترنت

 ضرورة التعامل مع مكونات أمنية للمواقع

مضاد الفيروسات, أرقام) وصفحات الويب 

709 708

:نتيجة الزيارة 

  تمت املعاينة

  أعطت بعض البيانات

  املسكن خالي

  املسكن تحت التشييد

  املسكن مشغول بعمل

  املسكن أزيل

  ضم إلى مسكن آخر

  رفضت التعاون

 ..........................(توضح)   أخرى 

اسم املدلي بالبيانات

الهاتف

706

االجابة على اكثر من اختيار

الشبكات التي استخدمها الفرد للنفاذ الى االنترنت 

أشهر األخيرة ؟ (3)خالل ال 

707

رقم الجوالرقم الجوال

البريد اإللكتروني


