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 خدمات تنظيم بھا المنوط الجھة ھي المعلومات وتقنية تا/تصا/ ھيئة

 تامالمھ ھذه تؤدي وھي السعودية، العربية المملكة فيوإدارتھا  رنتا(نت

 ذات تتصا/ا خدمات توفير ضمان"  ھي واضحة رؤية و رسالة من منطلقة

  ". مناسبة بأسعار عالية جودة

 في السعودية العربية المملكة في رسمية بصورة ا(نترنت خدمات توفير تم

 المملكة  ثقافة من حيوياً  جزءاً   نترنتا(  أصبحت الحين ذلك ومنذ. 1997 عام

  . واقتصادھا ومجتمعھا

 لـخدمة الحالي الوضع فھم في المعلومات وتقنية تا/تصا/ ھيئة من ورغبة

 شامل بحث إجراء الضروري من كان ؛تطويرھا وسبل ،المملكة في ا(نترنت

 جميع لدى ا/ستخدام وأنماط وعادات ،وخدماتھا ا(نترنت انتشار مدى لقياس

 الجھات مثل القطاعات أھم يغطي إذب المناطق، مختلف وفي ،المجتمع شرائح

 المستخدمين ا�فراد إلى إضافة ،والصحية ،والتعليمية ،والحكومية ،التجارية

  .ا�ھم الشريحة يمثلون والذين

 استخدامات دراسة( اسم تحت مھما مشروعا الھيئة أطلقت فقد ى ھذاوعل

 معلومات ويقدم ا/حتياج، ذلك ليلبي )السعودية لعربيةا المملكة في ا(نترنت

  . في المستقبل وتحسينھا تطويرھا وسبل وحالتھا، الخدمة عن موثوقة

 سنوات ث5ث مدى على ا(حصائية المعلومات جمع إلى الدراسة تھدف

  .الفترة ھذه خ5ل طرأ الذي والنمو التقدم لقياس متتــالية

في  مقابلة 10000 من أكثر شمل الذي الميداني المسح على التقرير ھذا يستند

 بيانات تجميع وتم. متعددة فئات وغطى 2009 عام إلى 2007 عام منذ ،كل سنة

 أخذ إجراءات تطبيق وتم كافة، الفئات مع الشخصية المقاب5ت خ5ل من المسح

 من لعدد وطبقاً  ،عشوائية وبصورة ،فئة كل طبيعة على اعتماداً  ،مختلفة عينات

 ا�فضل التمثيل بھدف والجغرافية السكانية التوزيعة مثلت التي حصصال

  . المصداقية من درجة أعلى يحقق وبما ،المستھدفة للفئات

 المملكة في ا(نترنتو ا$لي الحاسب /ستخدام الحالي الوضع الدراسة تقيم

 وعادات ،نتشارا/ مستويات على التعرف إلى وتھدف السعودية، العربية

 وتغطي. المملكة في ل-نترنت المستقبلية وا(مكانات ،ا/ستخدام وأنماط

  وانتھاءً  ،التحتية البنية من بدءاً  المعلومات مجا/ت من اً واسع اً نطاق الدراسة

 المستخدمين من مختلفة فئات خمسة تغطي كما. الخدمات عن الرضا بمستويات

 وقطاع الصحية، ھاتالج ،التعليمية الجھات ،الحكومية الھيئات ،ا�فراد: ھي

  . للمملكة تمثيل أفضل يضمن إذب البحث تصميم وتم.  ا�عمال

 يمكن سنوات، 3 مدى على متتابعة سنوية تقارير في النتائج نشــر تــم

 المعلومات وتقنية تا/تصا/ ھيئة موقع خ5ل من إليھا الوصول

) www.citc.gov.sa  .(للنتائج موحداً  ملخصاً  التقرير ھذا ُيعدو، 

  . الماضية سنوات الث5ث خ5ل لھا التوصل تم التي ا�ساسية وا/تجاھات

التي بنيت عليھا جميع النتائج ،  ريخ الفعلية للمسوحات الميدانيةالتوا وقد كانت

  :على النحو التالي 

  نھاية المسح الميداني  المسح الميداني بدأ  سنة الدراسة

  2008 يناير  2007 سبتمبر  	ولىا

  2009فبراير   2008 أكتوبر  الثانية

  2010 أبريل  2010 يناير  الثالثة

  
  التواريخ الفعلية للمسوحات:  1 جدول

نھا العام أالتقرير على ھذا السنة ا�خيرة من الدراسة خ5ل يصطلح على و 

  .  2010ني لھا تم مطلع العام المسح الميدا على الرغم من أن  2009
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 مجتمع لبناء طريقھا فيثابتة  بخطوات السعودية العربية المملكة تسير

  ،تا/تصا/و المعلومات تقنية إليه توصلت ما أفضل على القائم  المعلومات

 بلق من ستراتيجيا( والتوجه للمنافسة، تا/تصا/ سوق  فتح ذلك في وساعد

 أكثر بين المملكة وضع في أسھم والذي السعودية العربية المملكة في الحكومة

. العربية المنطقة في المعلومات   تقنية و تا/تصا/ تطور في سرعة ا�سواق

 في بنصيب وافر  الماضية القليلة السنوات في ا(نترنت شبكة أسھمت وقد

  .السعودية العربية كةالممل في المعلومات وتقنية تا/تصا/ سوق تنمية

  باستخدام المتعلقة الرئيسية النتائج على الضوء الدراسة ملخص  يسلط 

 المصلحة أصحاب و كافة، المعنيين على  طرأت التي والتغييرات ا(نترنت

  .المملكة في  ا�ساسيين

�]†Êù]�]†Êù]�]†Êù]�]†Êù]����� �� �� �� �

 الماضية، القليلة السنوات خ5ل السعودية العربية المملكة في ا�فراد أظھر

 الحكومي للتوجيه كان وقد. ا$لي الحاسب أجھزة امت5ك في مطرداً  تقدما

 الحاسب انتشار زيادة في أھمية كبيرة ا�سواق في ا$لي الحاسب أجھزة وتوفر

 من بدأت بنسبة الماضية الث5ث السنوات خ5ل ثابت بشكل ا�فراد بين ا$لي

  ا�فراد ستخداما ويتركز. 2009 عام %53 إلى ووصلت 2007 عام في 43%

 واستخدام المستندات وتخزين ، ا(نترنت تصفح على ا$لي للحاسب الرئيسي

  .وغيرھا ،ا�ف5م ومشاھدة ،ا�لعاب مثل للترفيه ا$لي الحاسب

 خ5ل المحمول ا$لي الحاسب أجھزة امت5ك إلى بشكل حثيث ا�فراد اتجه

 إذ ،المكتبي ا$لي لحاسبا أجھزة محل تدريجيا لتحل الماضية الث5ثة السنوات

 %66 مقابل في %76 حوالي المحمول ا$لي الحاسب يمتلكون الذين نسبة بلغت

 أجھزة امت5ك إلى التوجه أسباب وتعود. المكتبي ا$لي الحاسب يمتلكون ممن

 وأعرب. بھا يتمتع التي التنقل ميزة إلى أساسي بشكل المحمول ا$لي الحاسب

  . آلي حاسب جھاز شراء في بتھمرغ عن المستخدمين غير ثلث

 زيادة شھدتقد  نتشارا/ نسبة فإن ،المملكة في ا(نترنت انتشارب يتعلق فيما أما

 ووصلت 2008 عام في %36 إلى ،2007 عام في %30.5 من قفزت إذ ملحوظة

 بلغت أعوام الث5ث خ5ل  النسبية الزيادة أن أي. 2009 عام في %40 إلى

31%.  

 على للحصول ا�ساسية الحاجة نمو إلى نتشارا/ في ةالزياد ھذه وترجع

 أثر معقولة بتكلفة العريض النطاق خدمات لتوفر كان و والتواصل ،المعلومات

  .ذلكفي  كبير

 إلى أدى إذ المستھلكين على كبيراً  العريض النطاق خدمات توفر تأثير كان

 استخدام عن 2007 عام في  ا(نترنت مستخدمي من %44 يقارب ما ابتعاد

 إلى وتحولھم) بأ دايل(  الھاتف خط طريق عن التقليدية ا/تصال خدمة

 %4 إلى الھاتف خ5ل من ل-نترنت الوصول نسبة وتقلصت العريض النطاق

 نسبة من ازدادت العريض النطاق استخدام نسبة فإن وبالمقابل 2009 عام في

  .2009 عام في %96 إلى 2007 عام في 50%

 المنزل من ا(نترنت إلى نذيينف ا�فراد غالبيــة بأن الميدانية الدراسات وتشير

 بشكل صباحا 12 الساعة وحتى 8 الساعة من يوميا ا�قل على واحدة مرة

 البحث و ا/تصال، ،ا(نترنت تصفح في ا/ستخدامات أھم وتنحصر ،رئيسي

 النطاق خدمة مقدمي عن رضاھم عن المستخدمين أغلب وعبر. المعلومات عن

  . معھم يشتركون الذين لعريضا

 عدداً  أن إ/ ا(لكترونية بالتجارة دراية على ا�فراد  غالبية أن من الرغم وعلى

 التجارة استخدمت ھذه القلة وقد. ا(لكترونية التجارة مارس منھم قلي5ً 

  .الطيران حجوزات إجراء اجل من أساسي بشكل ا(لكترونية

 ا/فتقار ھو المستخدمين غير بين ا(نترنت استخدام لعدم الرئيسي السبب وكان

 ا�سباب من كان التكاليف تحمل على القدرة عدم أن كما استخدامه، لكيفية

 / أسرھم أن ا(نترنت يستخدمون / ممن قليل عدد وذكر ،كذلك الرئيسية

  . المنزل في  إنترنت اشتراك لديھم يوجد / أنه أو ،بذلك لھم تسمح

l^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]����íè…^rjÖ]íè…^rjÖ]íè…^rjÖ]íè…^rjÖ]����� �� �� �� �

 العربية المملكة في التجارية المنشآت قبل من ا(نترنت استخدام طوريت

 رتباطاو ،ا$لي الحاسب أجھزة /ستخدام المنشآت ھذه تفھم ويزداد ،السعودية

 الجھات بين ا$لي الحاسب ملكية زادت ولقد. العريض النطاق ذي ا(نترنت

 أن كما. 2009 عام في %82 إلى 2007 عام في %67 من الصغيرة التجارية

 في ساعد ا$لي الحاسب �جھزة والمتوسطة الكبيرة المؤسسات معظم امت5ك

 2007 عام في %91 من ا$لي الحاسب انتشار نسبة وازدادت ،ھاانتشار زيادة

 الكبيرة المؤسسات غالبية بأن الدراسة وأظھرت. 2009 عام في %93 إلى

 حوظالمل من ولكن. كتبيةالم ا$لي الحاسب أجھزة تستخدم تزال ما والمتوسطة

 ارتفع قد المحمولة ا$لي الحاسب �جھزة التجارية المؤسسات استخدام نسبة أن

 %55 إلى 2007 عام في %37 حوالي من النسبة تلك ارتفعت إذ ،واضح بشكل

 شملھا التي المؤسسات من %62 قيام إلى الدراسة أشارت كما. 2009 عام

  .المعلومات يةتقن على تدريب أنشطة بتنفيذ البحث
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 عام في %52 من ازدادت فقد التجارية الجھات بين ا(نترنت انتشار نسبة أما

 ا�كثر ھي العريض النطاق اشتراكات أن كما. 2009 عام %65 إلى 2007

 الث5ث خ5ل ھاانتشار نسبة ازدادت إذ ،ا(نترنت إلى الوصول في استخداماً 

 وأعربت. 2009 عام في %89 إلى 2007 عام في %69 من الماضية سنوات

 إلى الوصول جودة عن رضاھا عن الدراسة شملتھا التي الجھات غالبية

 ا�عوام وشھدت. %75 إلى بينھا الخدمة عن الرضا نسبـة وبلغت ،ا(نترنت

 تكاليف تحمل على الجھات تلك بقدرة يتعلق فيما ماً مھ تطوراً  الماضيـة الث5ثة

 %75 إلى 2007 عام %55 من التجارية لجھاتا بين النسبة ارتفعت إذ ا(نترنت

 أسعار عدت الجھات تلك أن إلى الدراسة نتائج أشارات إذ ؛2009  عام

 ا�سعار ھبوط على ا(يجابي المنافسة أثر إلى يشير مما ،معقولة ا(نترنت

  . التكلفة انخفاض ومن ثم

l^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]����íéÛé×ÃjÖ]íéÛé×ÃjÖ]íéÛé×ÃjÖ]íéÛé×ÃjÖ]����� �� �� �� �

 الجھات جميع أن نجد فإننا ،المملكة في التعليمية الجھات عن التحدث عند

 انتشار إن. آلي حاسب أجھزة تمتلك ،مستواھا عن النظر بصرف ،تقريبا

 %50 من تبدأ بنسبة ازداد قد والجامعات الكليات بين المحمول ا$لي الحاسب

 ملحوظةلم تكن  الزيادة ھذه تكن. 2009 عام في %79 نسبة إلى 2007 عام في

  .الثانوي إلى ا/بتدائي من خرىا� التعليمية للمستويات بالنسبة

 الجھات لدى ا(نترنتب ا/رتباط نوع في ملحوظا تغيرا الدراسة أظھرت كما

 واضح انتقال حظحيث ل. 2009 عام إلى 2007 عام من الفترة خ5ل التعليمية

 النطاق خدمات عبر ا/رتباط إلى) أب دايل(  الھاتف بخط ا/رتباط من

 النطاق نوع من اإرتباط ا$ن التعليمية لجھاتا من %93 تمتلك إذ ،العريض

 الحالية ا(نترنت جودة عن الرضا مستوى زيادة إلى ھذا أدى لقد. العريض

. 2009 عام %64 إلى 2007 عام %35 من الرضا نسبة وارتفعت ،بھم الخاصة

 الرضا عدم مشاكل أھم أن مھمة تتمثل في حقيقة إلى أساسي بشكل ھذا يرجعو

  ).بأ دايل(  الھاتف خط عبر القديم ا/رتباط ىإل مرجعھا كان

l^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]����íév’Ö]íév’Ö]íév’Ö]íév’Ö]����� �� �� �� �

 السنوات خ5ل المملكة في المختلفة الصحية الرعاية مؤسسات استطاعت

 ،ا$لي للحاسب التحتية البنية وتحسين ،تطوير على تعمل أن الماضية الث5ث

  .  لديھا ا(نترنت وخدمات

 الذين) ا(دارة موظفي و ،ءا�طبا ،الممرضين(  الموظفين عدد زاد فقد

 نسبـة ارتفعت إذ الفترة، تلك مدى على ا(نترنتو ا$لي الحاسب يستخدمون

 الزيادة ھذه وترجع. 2009 عام %14 نسبة إلى 2007 عام في %5 من ا/ستخدام

 يستخدم إذ التطبيقات، تنوع إلى الخدمات لتلك الطبي جھازال استخدام في

 البيانات معالجة أجل من رئيسي بشكل نترنتا(و ا$لي الحاسب الممرضون

 التاريخ حفظ في ا�طباء يستخدمھا بينما ،المرضى بملفات حفظھا يتم التي

  .للمرضى الطبي

 إلى 2007 عام في %37 من زاد فقد ،الطبية الجھات في ا(نترنت استخدام أما

 القيام ميت التي ا�نشطة زيادة تبين عن الملحوظة الزيادة وھذه 2009 عام 63%

 ا�خرى الجھات مع التواصل أن كما. الجھات ھذه في ا(نترنت خ5ل من بھا

 ھذا ،ا(نترنت خ5ل من تتم التي ا�ساسية ا�نشطة من ھو المملكة في

 ا�طباء بين التواصل أدوات من تأصبح ا(نترنت أن إلى با(ضافة

  .  ومرضاھم

 الفئة ھذه في واضح انتقال ظحيل ،المجتمع في ا�خرى الفئات مع وبالمقارنة

 النطاق خدمات عبر ا/رتباط إلى) أب دايل( الھاتف خط عبر ا/رتباط من

 المقدمة ا(نترنت خدمات جودة عن الرضا نسبة ارتفاع عنه نتج مما العريض

  .لھم

l^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]����íéÚçÓ£]íéÚçÓ£]íéÚçÓ£]íéÚçÓ£]����� �� �� �� �

 مفھوم وتشكيل ،لتعزيز الجھود من العديد بتخصيص المملكة قامت لقد

 كبير أثر الجھود لتلك وكان الماضية، السنوات خ5ل )لكترونيةا( الحكومة(

  .الدراسة نتائج على وواضح

 عام في %97 إلى الحكومية الجھات في ا$لي الحاسب انتشار نسبة وصلت فقد

 %35 نسبة أن كما. ا(نترنت إلى الدخول الموظفين معظم بإمكان وبات 2009

 النسبة ھذه ازدادت إذ محمولة آلي حاسب أجھزة ا$ن فيھا يوجد المكاتب من

 تقنية على بالتدريب يتعلق فيما أما. الماضية الث5ثة السنوات خ5ل كبير بشكل

 النوع، ذلك من أنشطة بتنفيذ الحكومية الجھات من %57 قيام حظفيل المعلومات

 ،المكتبية التطبيقات برامج على تتركز التدريب برامج بأن الدراسة حظتل وقد

  .البيانات إدارة وبرامج

 %73 إلى 2007عام %65 من الحكومية الجھات في ا(نترنت انتشار زاد لقد

 إذ ملحوظ بشكل أيضا تغيرت ا(نترنتب ا/رتباط نوعية أن كما. 2009 عام

 %80 إلى 2007 عام %69 من العريض النطاق خدمات استخدام نسبة ارتفعت

 بالنسبة عام بعد عاماً  نتا(نتر عن الرضا نسبة تحسـّـنت كما ،2009 عام

 الجھات عدد أن مھمة تتمثل في حقيقة إلى ذلك ويرجع. الحكومية للمؤسسات

 بشكل تزايد العريض النطاق إلى لديھا ا/رتباط نوعية غيرت التي الحكومية

  . كبير
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Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]����Ùæù]Ùæù]Ùæù]Ùæù]����VVVV�����]†Êù]�]†Êù]�]†Êù]�]†Êù]� �� �� �� �
  

íÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚ����� �� �� �� �

 الحاسب ىعل المملكة سكان من ا�فراد اعتماد مستويات الفصل ھذا يدرس

 في المقيمين والوافدين السعوديين المواطنين يشمل  والبحث. ا(نترنتو ا$لي

 اعتماد مستويات لتقييــم كافية معلومات على  الميـداني المسح حصل وقد. البلد

 التحتية البنية ولتحديد ،ا�فراد بين واستخدامه ا(نترنتو ا$لي الحاسب

 عام في شخصية مقابلة 9151 إجراء تم إذ. المملكة في المنازل في الموجودة

 لتمثيل  2007 عام في مقابلة 7570و ، 2008 عام في مقابلة 8943 و ،2009

  .السعودية العربية المملكة في السكان مجموع

 لخدمات واستيعابه ا�فراد قطاع  فھم مدى بالتفصيل الفصل ھذاويوضح 

 كذلك ويشتمل. الواحدة ا�سرة مستوى على ذلك و ،ا(نترنتو ا$لي الحاسب

 الھواتف وامت5ك ،ا(نترنتو ا$لي الحاسب استخدام عن تفاصيل على

  . ا�رضية والخطوط ،المتنقلة

…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]����g‰^£]g‰^£]g‰^£]g‰^£]����êÖû]êÖû]êÖû]êÖû]����� �� �� �� �

 ا$لي الحاسب أجھزة عدد ھو ،دراستھا تتم التي ا�ساسية المؤشرات أحد

 في ا�فراد لدى)  ل5ستخدام متاحة ھي أو استخدامھا يتم التي(  المتوفرة

 الحاسب من كل إلى ا$لي الحاسب مصطلح يشير و. السعودية العربية المملكة

  ).توب ال5ب(  المحمول ا$لي الحاسب و المكتبي ا$لي

 

  ا!لي الحاسب انتشار:  1 توضيحي رسم

 ملحوظ بشكل السعودية العربية المملكة في ا$لي الحاسب انتشار ازداد لقد

( 2009 عام %51  إلى 2007 عام في %43 من الماضية سنوات الث5ث خ5ل

 في يتزايد ا$لي الحاسب انتشار أن من الرغم وعلى .)%19 حوالي زيادة

 بالتحفيز الحكومة تقوم أن الضروري من أنه إ/ السعودية العربية المملكة

 توعيـة حم5ت إط5ق نإ. من لم يستخدمه قبل من استخدامه  على والمساعدة

 بالتأكيــد يســاعد سوف التكلفة منخفضة آلي حاسب أجھزة توفير مع ،مناسبة

  .السعودية العربية المملكة سوق في وتعميمه ا$لي الحاسب انتشار تعزيز على

 مقارنة المحمول ا$لي الحاسب إلى 2009 عام ا$لي الحاسب ملكية اتجھت لقد

 وصلت المحمول ا$لي الحاسب امت5ك نسبة إن إذ ؛المكتبي ا$لي الحاسب مع

 الحاسب امت5ك اتجاه ويزداد. المكتبي ا$لي للحاسب %66 مقابل %76 إلى

 يمتلك المتوسط وفى. نقله سھولةل نتيجة وذلك ،عام بعد عاماً  المحمول ا$لي

 اً آلي اً حاسب مأ مكتبياً  اً آلي اً حاسب كانأ سواء ،شخصياً  اً آلي اً حاسب منزل كل

 في ا$لي الحاسب استخدام يتم الغالب في أنه الدراسة أوضحت و. محمو/ً 

  .المنزل

 شراء قرروا أنھم مقابلتھم تمت من ثلث أفاد فقد المستخدمين لغير بالنسبة أما

  .آلي حاسب جھاز

 التشغيل نظام  فإن استخدامه، يتم الذي التشغيل بنظام يتعلق وفيما

 العربية واللغة ،السوق في واضح بشكل رالمسيط ھو ويندوز مايكروسوفت

  .التشغيل نظام في استخداماً  ا�كثر اللغة ھي

����íŞ�Þ_íŞ�Þ_íŞ�Þ_íŞ�Þ_����g‰^£]g‰^£]g‰^£]g‰^£]����êÖû]êÖû]êÖû]êÖû]�����Ö]�Ö]�Ö]�Ö]����ÝçÏèÝçÏèÝçÏèÝçÏè����^ãe^ãe^ãe^ãe�����]†Êù]�]†Êù]�]†Êù]�]†Êù]����� �� �� �� �

 ملحوظة زيادة ھناك أن أوضحت 2009 عام في النتائج أن ل5ھتمام المثير من

  .المجيبين قبل من ا$لي الحاسب على بھا القيام يتم التي ا�نشطة في

 تصفح :ھي رئيسية استخدامات ث5ثة على المجيبين معظم استخدامات تتركزو

 إلى الذكور يميــلو. المستندات تخزين و ،الناس مع التواصل ،ا(نترنت

 2009 عام وفى. ا(ناث من أكثر الناس مع لتواصلالحاسب ا$لي ل استخدام

 ؛بھم خاصةال ا$لي الحاسب أجھزة يستخدمون أنھم ا�فراد من %36 ذكـر

 15 من العمرية الفئة في الذكور فإن متوقع ھو وكما. الفيديو ألعاب مارسوالي

 في ا(نترنتيستخدمون و ا$لي الحاسب على يلعبون الذين ھم سنة 24 إلى

 استخدام على الشباب تشجع التي ھي الترفيھية ا�نشطة إن و ،ا�حيان أغلب

%43  . ا$لي الحاسب

49%

51%

2007

2008

2009
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  ا!لي الحاسب أنشطة:  2 توضيحي رسم

� �� �� �� �

…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]����kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]����� �� �� �� �

 على الدخول إمكانيـة لديھم الذين ا�فراد عدد" أنه على ا(نترنت انتشار يعرف

 أساس على نتشارا/ نسبة قياس يتم و" السكان عدد إجمالي من ا(نترنت

  .الماضيين ا�سبوعين خ5ل ا/ستخدام

 

  ا#نترنت انتشار:  3 توضيحي رسم

 ا(جمالية الزيادة وتبلغ %40 إلى 2009 عام في ا(نترنت انتشار نسبة توصل

  . 2007 عامب مقارنة %9 نسبةو  2008 بعام مقارنة %4 نسبة

 خدمات انتشار في الزيادة إلى أساسي بشكل ا(نترنت انتشار في الزيادة ترجع

 من السوق في الخدمة مقدمي قبل من المستمرة ھودالج وإلى العريض النطاق

  . المملكة في العريض النطاق استخدام زيادة أجل

 بمعدل يزيد عموما ا$لي والحاسب ا(نترنت انتشار كون من الرغم وعلى 

  . المملكة في أخرى إلى منطقة من تتفاوت الزيادة تلك نسب أن إ/ ؛ثابت

 أن على رئيسياً  مؤشراً  نت بنسبة أكبر ُيعدوإن تكرار ا/جابة باستخدام ا(نتر

 المعلومات وتقنية تا/تصا/ فيويبنونھا  الثقة يكتسبون المستھلكين معظم

 مؤشر وھذا ،المملكة في بكثير أسھل ا(نترنت استخدام وأصبح. أكبر بشكل

 القدرة زيادة إلى يشير ذلك أن كما ،الخدمة على الحصول سھولة على واضح

  .السوق في التنافسية

h^f‰_h^f‰_h^f‰_h^f‰_����Ý]‚~j{{‰]Ý]‚~j{{‰]Ý]‚~j{{‰]Ý]‚~j{{‰]����kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]����� �� �� �� �

 السعودية العربية المملكة في ا(نترنت /ستخدام الرئيسية ا�سباب إجمال يمكن

               . لترفيهوا ،معلومات على لحصولوا ،والتواصل ،للتصفح تستخدم أنھا في

 أما. السكان فئات جميع وبين ،المناطق جميع في ا/تصالو التصفح وينتشر

  الرياض، سكان لدى أكثر ذلك حظول ا(ناث، بين أقوي فھو للترفيه تخدامھااس

 ا�صغر ا�فراد يستقطب فھوالملفات  تحميل لغرض ا(نترنت استخدام وأما

 بشكل الصوتية المواد إلى وا/ستماع ا�لعاب بتحميل أكثر يقومون �نھم ؛سناً 

  . أكبر

2009 2008 2007  

 التصفح 41% 47% 49%

 التواصل 30% 26% 27%

 المعلومات 10% 10% % 8

 التعليم 5% 4% % 4

 الترفيه 4% 5% % 5

 ا	عمال 4% 3% % 1

 التحميل 3% 2% % 3

 أخرى 3% 3% % 4

  

  ا#نترنت ,ستخدام الرئيسي السبب:  2 جدول

� �� �� �� �

àÒ^Úù]àÒ^Úù]àÒ^Úù]àÒ^Úù]�����Ö]�Ö]�Ö]�Ö]����Ý‚~jŠèÝ‚~jŠèÝ‚~jŠèÝ‚~jŠè����^ãéÊ^ãéÊ^ãéÊ^ãéÊ�����]†Êù]�]†Êù]�]†Êù]�]†Êù]����kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]� �� �� �� �

 فإن ؛ثابت بشكل زادت قد المحمول ا$لي الحاسب ملكية أن من الرغم على

 على يقتصر زال ما ا/ستخدام �ن ،المنزل خارج استخدامه يفسر / ھذا

 نسبة على العمل مكان في ا(نترنت استخدام حافظوقد . المنزلي ا/ستخدام

 الناس أن يعنى وھذا ،يزدد لم ا(نترنت مقاھي استخدام أن حين في ،الثلث

 استخدام  أما المنزل، من ا(نترنت إلى النفاذ تكلفة تحمل على قادرين واأصبح

  .ا�قل ھو يزال فما ا�قارب/ ا�صدقاء منازل في ا(نترنت

48%

53%

87%

11%

12%

66%

12%

7%

52%

7%

6%

36%

18%

13%

42%

4%

6%

46%

2007

2008

2009

مشاھدة ا�ف5م/ ا/ستماع إلى الراديو  القيام بأعمال خاصة بالتعليم

ممارسة ألعاب الفيديو وألعاب الكمبيوتر تخزين المستندات

التواصل مع الناس من خ5ل ا/نترنت تصفح ا/نترنت

31%

36%

40%

2007

2008

2009
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  المنزل في ا#نترنت استخدام:  4 توضيحي رسم

� �� �� �� �

kÎækÎækÎækÎæ����Ý]‚~j‰]Ý]‚~j‰]Ý]‚~j‰]Ý]‚~j‰]����kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]� �� �� �� �

 الساعة ما بين الفترة فيا�كثر  رنتل-نت اسـتخدام يتركز اليوم فترات خ5ل

 ا(نترنت يستخدمون من ھناك أن على.الليل منتصف حتى و عصرا الرابعة

 الليل منتصف بعد ا(نترنت استخدام أن يلحظ منه مع. أيضاً  الليل منتصف بعد

 الساعة من ا/ستخدام أن حين في. سناً  ا�كبر وا�فراد الذكور بين أكبريكون 

 سناً، ا�قل وا�فراد ،ا(ناث بين ا�على ھو لي5ً  الثامنة إلى لظھرا بعد الرابعة

  . والعشرين الرابعة إلى عشرة الخامسة بين يتراوح بعمر ھم والذين

 

  ا#نترنت استخدام وقت:  5 توضيحي رسم

…]†Ói…]†Ói…]†Ói…]†Ói����Ý]‚~j‰]Ý]‚~j‰]Ý]‚~j‰]Ý]‚~j‰]�����]†Êù]�]†Êù]�]†Êù]�]†Êù]��������kÞ�ÞþÖkÞ�ÞþÖkÞ�ÞþÖkÞ�ÞþÖ� �� �� �� �

 نإ إذ ،ا/ستخدام تكرار يتغير لم لماضيةا الث5ث السنوات خ5ل نهأ حظل

 2009 عام فيو. ا�قل على يوم كل مرة أجھزتھا تستخدم تزالما  ا�غلبية

 يستخدمونھا أنھم البقيـة ذكر قد و يوم كل مرة ا(نترنت تستخدم ا�غلبية كانت

  .ا�قل على أسبوع كل مرة

 

  ا#نترنت استخدام تكرار:  6 توضيحي رسم

� �� �� �� �

ÅçÞÅçÞÅçÞÅçÞ����½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]����eeeekÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^� �� �� �� �

 النطاق خدمة إلى) اب الدايل( المباشر الھاتفي تصالا/ من واضح تحول ھناك

 على ھم الذين من %87 أفاد 2009 عام ففي. 2009 و 2007 عامي بين العريض

 في فقط %47 مع بالمقارنة DSL يستخدمون بأنھم ا(نترنتب ا/رتباط بنوع علم

 وتبسيط  ،ا(ع5نية الحم5ت أثر إلى أساسي بشكل الزيادة وتعزى. 2007 عام

 خدمة امت5ك تكلفة فإن ؛ذلك على ع5وة. الخدمة على الحصول إجراءات

 المنافسة بسبب الث5ثة السنوات خ5ل ملحوظ بشكل انخفضت العريض النطاق

 لعريضا النطاق انتشار فإن ذلك من الرغم وعلى. الخدمة مقدمي بين القوية

 ا�كبر المدن من أقل تبوك و عسير و القصــيم مثل المناطق بعض في

  . وجدة كالرياض

91%

94%

96%

2007

2008

2009

21%

17%

38%

46%

22%

17%

33%

53%

16%

8%

18%

15%

37%

56%

19%

5%

9:00  - 12:00

12:00  - 16:00

16:00  - 20:00

20:00  - 24:00

24:00  - 04:00

04:00  - 09:00

2009 2008 2007

70%69%70%

24%25%24%

3%3%3% 1%2%1% 1%1%1%

200720082009

على ا�قل مرة في اليوم

على ا�قل مرة في ا�سبوع ولكن ليس كل يوم

على ا�قل مرة كل أسبوعين و لكن ليس كل أسبوع

على ا�قل مرة كل شھر ولكن ليس كل أسبوعين

أقل من مرة كل شھر
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  ا#نترنتب ا,رتباط نوع:  7 توضيحي رسم

� �� �� �� �

^•…^•…^•…^•…�����]†Êù]�]†Êù]�]†Êù]�]†Êù]����àÂàÂàÂàÂ����]]]]½^fi…½^fi…½^fi…½^fi…����kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]����”^¤]”^¤]”^¤]”^¤]����ÜãeÜãeÜãeÜãe� �� �� �� �

 بسبب  عليھا يحصلون التي الخدمة عن رضا أكثر السعوديون أصبح لقد

 ؛العريض النطاق خدمة إلى)  اب دايل(  المباشر الھاتفي ا/تصال من التحويل

 مع يتلقاھا التي الخدمة عن راض غير ا�فراد من قليل عدد زال ما ولكن

  ا�ساسية ا�سباب من السرعة وكانت. عام بعد عاماً  الرضا عدم نسبة انخفاض

 العم5ء قبل من  عريضال للنطاق العالي ا/ستخدام أن حين في ،الرضا لعدم

  .الث5ث السنوات خ5ل الخدمة مقدمي عن رضاھم تحسين إلى أدى

 

  ا#نترنت خدمة عن الرضا:  8 توضيحي رسم

� �� �� �� �

ÝçãËÚÝçãËÚÝçãËÚÝçãËÚ����†ÃŠÖ]†ÃŠÖ]†ÃŠÖ]†ÃŠÖ]����”^¤]”^¤]”^¤]”^¤]����eeeekÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^� �� �� �� �

.  الث5ثة السنوات خ5ل ثابتة كانت ا(نترنت تكلفة بأن الدراسة نتائج أفادت

 يمكن بحيث ،قليلة و/ ،غالية ليست أنھا ا(نترنت مستخدمي لبأغ وذكر

 يمكن عام وبشكل. ا�ماكن جميع في واضح وھذا ،بسھولة عليھا الحصول

 ،أرخص ا(نترنت خدمات أصبحت إذ سنوياً  تنخفض ا(نترنت تكلفة أن القول

 تواجه حا/ت ھناك ذلك من الرغم وعلى. السكان من أكبر لعدد وفرة وأكثر

 أكثر معقولة ا(نترنت خدمات تكلفة جعل يمكن.  التكلفة مع حقيقية شك5تم

 الذي السعر معدل تحديد على والتركيز ،ا(نترنت خدمات مقدمي مع بالتواصل

 يطرحھا التي ا�سعار أن على والتأكيد ،العامة قبل من ومعقو/ً  ،مقبو/ً  ُيعد

 تأكيدات بوجود وذلك للناس، الكبرى المصلحة لتحقيق ھي ؛الخدمة مقدمو

 باقة كل تتضمنه الذي وما ،المختلفة لgسعار العامة إدراك كيفية عن مستمرة

  . ا(نترنت باقات من

 

  ا#نترنت بخدمة الخاص السعر مفھوم:  9 توضيحي رسم

� �� �� �� �

l^ÎçÃÚl^ÎçÃÚl^ÎçÃÚl^ÎçÃÚ����Ý]‚~j‰]Ý]‚~j‰]Ý]‚~j‰]Ý]‚~j‰]����kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]� �� �� �� �

 كيفية معرفة ھو ،ل-نترنت �فرادا استخدام من يحد الذي ا�ساسي العائق ُيعد

 عدم في الرئيسي السبب ُيعد ھذا أن) %53( النصف من أكثر ذكر إذ استخدامه؛

 على القدرة كعدم مھمة، أخرى معوقات ا�فراد ذكر كما. ل-نترنت استخدامھم

 في ا(نترنت خدمات في با/شتراك لھم ا�سرة سماح وعدم ،التكلفة تحمل

 ھيف استخدامه في الرغبة عدم أو ،الوقت بقلة تتعلق التي با�سباأما . المنزل

  .ذكراً  ا�قل ا�سباب

44%

14%

4%

47%

75%

83%

8%

11%

11%

2007

2008

2009

أخرى 

النطاق العريض

ا(تصال الھاتفي المباشر

5%3%3%

6%
4%4%

23%
21%22%

39%

37%
42%

27%
35%28%

200720082009

غير راٍض أبدا غير راٍض  محايد

راٍض  راٍض للغاية

6% 7% 7%

20% 15% 18%

42%
38% 36%

21%
28% 32%

9% 9% 5%

2007 2008 2009

غالية جدا غالية محايد رخيصة رخيصة جدا
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 2008 2007 2009 

 %53 %34 %33 , اعرف كيف استخدمه

 %16 %16 %11 السعر غير معقول

 في انترنت بوجود تسمح , أسرتي

 المنزل
17% 8% 12% 

 %9 %6 %15 ل7طفالضار  ا#نترنت

 %7 %12 %5 متوفرغير 

 القيمة تعطى , الخدمة تكلفة

 للمال الحقيقية
8% 7% 5% 

 %4 %4 %2 ليس لدي وقت فراغ

 , ولكني متوفر ا#نترنت خط

 أستخدمه
1% 4% 1% 

  ا#نترنت استخدام عدم أسباب:  3 جدول

� �� �� �� �

ífŠÞífŠÞífŠÞífŠÞ�����]†Êù]�]†Êù]�]†Êù]�]†Êù]����àè„Ö]àè„Ö]àè„Ö]àè„Ö]����áçÓ×jµáçÓ×jµáçÓ×jµáçÓ×jµ����^Ëi^â^Ëi^â^Ëi^â^Ëi^â����ğøÏßjÚğøÏßjÚğøÏßjÚğøÏßjÚ� �� �� �� �

  المتنقلة الھواتفأما . %98  متنقلة ھواتف كونيمتل الذين ا�فراد نسبة تمثل

 الب5ك نسبة كانت حين في. %71 بنسبة وذلك نوكيا نوع ھيف اً انتشار ا�كثر

  .منخفضة زالت ما ا�خرى ا�نواع امت5ك نسبة بينما %11 بيرى

íéÓ×ÚíéÓ×ÚíéÓ×ÚíéÓ×Ú����½çŞ}½çŞ}½çŞ}½çŞ}����Ìi^�]Ìi^�]Ìi^�]Ìi^�]����ke^nÖ]ke^nÖ]ke^nÖ]ke^nÖ]� �� �� �� �

. ثابت فھات خط يمتلكـون أنھـم المملكة في ا�ســر من %79 حوالي ذكـر

 مؤشراً  ھذا دعويُ .  2009 -  2007 الث5ثة ا�عوام خ5ل ثابتة  النسبة ھذه وبقيت

 انتشار مع حتى ،ا�فراد بين ُتعد مھمة تزالما  الثابت الھاتف خطوط أن على

  . المتنقلة الھواتف
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Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]����êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]�����V�V�V�Vl^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]����íè…^rjÖ]íè…^rjÖ]íè…^rjÖ]íè…^rjÖ]� �� �� �� �
  

íÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚ� �� �� �� �

 شركات من ،التجارية تالجھا قطاع في الدراسة نتائج الفصل ھذا يشرح

 من موحدة معلومات الفصل ويتضمن. السعودية العربية المملكة في ومؤسسات

 تلك في المعلومات وتقنية تا/تصا/ب المعنيين مع أجريت التي المقاب5ت

 معلومات الميداني البحث عمليات ووفرت. المملكة أنحاء كل في الجھات

 بين ا/ستخدام ومستويات ا(نترنتو ا$لي الحاسب استخدام لتقييم ؛كافية

  مجموعه ما إجراء تم وقد ،قبلھا من المستخدمة التحتية والبنية ،الشركات

 1.296 و 2008 عام في مقابلة 1.614 و ،2009 عام شخصية مقابلة 1.429

 حجم حسب وتوزعت(  ا�عمال قطاعات مختلف مثلت 2007 عام مقابلة

  .السعودية العربية المملكة في) القطاعات مختلف يمثل وبما الشركات

 تصنيف في واعتمد. حجمھا بحسب التجارية والجھات الشركات تصنيف تم

 مع متفقة تكون لكي ؛التصنيفات ھذه اختيار وتم. الموظفين عدد معيار الحجم

 الجھات دراسة تمت ولم. ا�خرى الدول معظم في تستخدم التي المعاييــر

 التي المعايير معأيضاً  يتفق وھذا ن عشرة؛يقل موظفوھا ع التي التجارية

 حسب المعلومات تصنيف تم لذلك با(ضافة. ا�خرى الدول معظم في تعتمد

  .المملكة في المناطق

…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]����g‰^£]g‰^£]g‰^£]g‰^£]����ê{{Öû]ê{{Öû]ê{{Öû]ê{{Öû]����� �� �� �� �

 عام %76 من التجارية الجھات في عام بشكل ا$لي الحاسب استخدام ازداد

 النضج يبعن عن  ھذا و 2009 عام %82 إلى ووصل 2008 عام %79 إلى 2007

 بوصفھا وسيلة للتقنية المتزايد وا/ستخدام ،السعودي السوق في المتنامي

  .ا�عمال (نجاز

 المتوسطة المؤسسات في النمو ظل بينما ،النمو ھذا صغيرة مؤسسات تقود

. المؤسســات من النوع ھذا في %100 حوالي يبلغ نتشارا/ /ن ؛ثابتاً  والكبيرة

 الحواسيب من أكبر عدد إضافة المؤسسات لھذه الممكن من زال ام أنه إ/

  .اأعمالھ توسيع عند الشخصية ا$لية

 إلى أساسي بشكل  ترجع المحمولة ا$لي الحاسب أجھزة انتشار في الزيادة

 نسب وازدادت .الصغيرة التجارية المؤسسات في استخدامھا في الزيادة

 الفوائد  إلى ذلك ويرجع ،2009 امع %52 إلى 2008 عام %43 من ا/ستخدام

 استخدامھا، بسبب للتكاليف الملحوظ وا/نخفاض ،الشركات عليھا تحصل التي

 الرقمي المساعد انتشار يزدد لم. بھا التنقل إمكانيةما يميزھا من  إلى با(ضافة

  ملكيته في ملحوظ نقص أيضاً  وھناك ،عمالا/  مختلف في PDA/الشخصي

  .الكبيرة اريةالتج المؤسسات بين

 

  لجھاتا حجمحسب  ا!لي الحاسب انتشار:  10 توضيحي رسم

  

 

  الحاسب في الجھات أجھزةأنواع :  11 توضيحي رسم

� �� �� �� �

…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]����½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]����eeeekÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^����� �� �� �� �

 2009 عام وحتى 2007 عام منذ مستمر بشكل ا(نترنتب ا/رتباط انتشار تزايد

 عام %65 إلى 2008 عام %59 ت النسبة منازداد إذ ؛التجارية الجھات في

 منھا %85 امتلك إذ الكبيرة الشركات فئة في أكبر نتشارا/ نسبة وكانت. 2009

81%

91%

93%

82%

75%

93%

97%

79%

66%

94%

97%

76%

جھات صغيرة

جھات متوسطة

جھات كبيرة

إجمالي السعودية

2007 2008 2009

99%

37%

17%

2%

98%

51%

21%

3%

98%

55%

24%

3%

حاسب آلي مكتبي 

حاسب آلي محمول

أجھزة خوادم

المساعد الرقمي الشخصي

2009 2008 2007
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 امت5ك نسبة فإن ؛الصغيرة الشركات لفئة بالنسبة أما. ا(نترنتب اً رتباطا

 فبلغت الحجم المتوسطة الشركات فئة اأم. %58 تتجاوز لم ا(نترنتب رتباطا

 كان با(جمالو. 2008 عام فينفسھا  نتشارا/ نسبة وھي %75 النسبة

  .عمالا/ (نجاز ھو التجارية الجھات قطاع في ل-نترنت الرئيسي ا/ستخدام

 

  )السعودية إجمالي( ا#نترنت انتشار:  12 توضيحي رسم

  

 

  )الصغيرة الجھات(  ا#نترنت انتشار:  13 وضيحيت رسم

  

 

  )المتوسطة جھاتال(  ا#نترنت انتشار:  14 توضيحي رسم

  

 

  )الكبيرة جھاتال(  ا#نترنت انتشار:  15 توضيحي رسم

� �� �� �� �

ÅçÞÅçÞÅçÞÅçÞ����½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]����eeeeý^ý^ý^ý^kÞ�ÞkÞ�ÞkÞ�ÞkÞ�Þ� �� �� �� �

 النفاذ انخفاض إلى  العريض النطاق خدمات خ5ل من ا(نترنت إلى النفاذ أدى

 ا�كبر اصةخو التجارية المؤسسات في المباشر الھاتفي ا/تصال باستخدام

 ؛الكبيرة المؤسسات بين جدا عاليا العريض النطاق في ا/شتراك كان و. حجماً 

 حوالي الحجم المتوسطة اتالمؤسس بين و %100 ھو نتشارا/ معدل نإ إذ

 تقوم سوف بأنھا الصغيرة الشركات من %12 حوالي أفادتفي حين . 80%

  .العريض النطاق إلى بالتغيير

82%79%76%
65%

59%
52%

200920082007

وجود أي من أجھزة الحاسب

وجود إرتباط با(نترنت 

81%
75%

66%
58%

52%

39%

200920082007

وجود أي من أجھزة الحاسب

وجود إرتباط با(نترنت 

91%93%94%

75%75%75%

200920082007

وجود أي من أجھزة الحاسب

وجود إرتباط با(نترنت 

93%

97%97%

85%

91%
89%

200920082007

وجود أي من أجھزة الحاسب

وجود إرتباط با(نترنت 
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  ا#نترنتب ا,رتباطنوع :  16 توضيحي رسم

  

 تتفھم التجارية الجھات أن بوضوح العريض النطاق /ستخدام ا/نتقال يؤكد

 وسيلة العريض النطاق اعتماد تم السبب ولھذا السرعة، العالي ا(نترنت ئدفوا

  .ا(نترنت شبكة إلى للنفاذ

ÅçÞÅçÞÅçÞÅçÞ����Ý‚~jŠ¹]�xË’j¹]Ý‚~jŠ¹]�xË’j¹]Ý‚~jŠ¹]�xË’j¹]Ý‚~jŠ¹]�xË’j¹]� �� �� �� �

 من %90 بنسبة ل-نترنت اً متصفح) Internet Explorer( برنامج سيطر

 Mozilla يستخدمون فقط %3 أن حين في. 2009 عام في المؤسسات

Firefox يستخدمون %2و Netscape .ُيعد 2009 عام إلى 2007 عام منذ و 

  .اً انتشار ا�كثر Internet Explorer برنامج

íŞ{{�Þ_íŞ{{�Þ_íŞ{{�Þ_íŞ{{�Þ_����l^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]����íè…^rjÖ]íè…^rjÖ]íè…^rjÖ]íè…^rjÖ]����î×Âî×Âî×Âî×Â����kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]����� �� �� �� �

 استخدام طبيعة ناحية من توافقاً  أحجامھا بجميع التجارية الجھات ُتبدي

 بھا يامالق يتم التي ا�نشطة تتغير لم 2009 عام وحتى 2007 عام فمنذ ،ا(نترنت

 داخلياً  ا/تصالو ،المعلومـات مصادر على يّركز معظمھا و ،ا(نترنت على

  . الشركات في العمل احتياجات معظم ا(نترنت ويخدم .وخارجياً 

 

  ا#نترنت علىالكبيرة  الجھات أنشطة:  17 توضيحي رسم

  

 

  ا#نترنت على صغيرةلا الجھات أنشطة:  18 توضيحي رسم

  

 

  ا#نترنت على الجھاتجميع  أنشطة:  19 توضيحي رسم

27%

7%8%

69%

91%89%

4%8%
3%

200720082009

ا/تصال الھاتفي المباشر النطاق العريض أخـرى 

94%

67%

75%

24%

97%

61%

76%

13%

88%

80%

76%

27%

جمع المعلومات 

التـواصل 

ا�عمـــال 

الترفيــه 

2007 2008 2009

92%

54%

70%

33%

90%

67%

62%

20%

80%

71%

63%

24%

جمع المعلومات 

التـواصل 

ا�عمـــال 

الترفيــه 

2007 2008 2009

93%

61%

69%

28%

93%

68%

65%

20%

84%

74%

71%

23%

جمع المعلومات 

التـواصل 

ا�عمـــال 

الترفيــه 

2007 2008 2009



  
 

15 

 

  

ÄÎçÚÄÎçÚÄÎçÚÄÎçÚ����íã¢]íã¢]íã¢]íã¢]����êÞæ�ÓÖý]êÞæ�ÓÖý]êÞæ�ÓÖý]êÞæ�ÓÖý]� �� �� �� �

 %48  أن إلى المعلومات أشارت دراستھا تم التي الجھات التجارية بين من

أنه  أو ،ا/نجليزية باللغة اإم وھي ،ا(نترنت على الخاصة مواقعھا تمتلك ھامن

 الشركات أغلبو. %42 تشكل وا�خيرة) ا(نجليزية مع العربية( اللغة ثنائي

 ما أنه إ/. بھا خاص إلكتروني موقع لديھا السعودية العربية المملكة في الكبيرة

 نأ اموك. الكبيرة الشركات بين ا(لكترونية المواقع لزيادة حاجة ھناك زالت

 تطوير نسبة في الصغيرة التجارية المؤسسات بين لحوظةم زيادة ھناك

  .2009 عام إلى 2007 عام من لھا خاصة مواقع وامت5ك

 

  الكترونية مواقعوجود :  20 توضيحي رسم

  

 أن كما عنھا، ومعلومات الشركات منتجات أساسي بشكل المواقع وتعرض

 التقدم مدى على دلي5ً  يمثل الشركات بعض قبل من ل-نترنت المتقدم ا/ستخدام

  .المملكة في التجارية المؤسسات بين ا�عمال في

 

  استخدامات مواقع الجھات:  21 توضيحي رسم

� �� �� �� �

^•†Ö]^•†Ö]^•†Ö]^•†Ö]����àÂàÂàÂàÂ����½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]����eeeekÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^� �� �� �� �

 في واضح اتجاه وھناك ،ا(نترنت خدمة مقدم عن يةضار الشركات معظم

 عدم نسبة انخفضت. 2009 عام إلى 2008 عام منذ الرضا مستوى يادازد

 إلى ووصلت 2009 عام وحتى 2007 عام منذ ا(نترنتب ا/رتباط عن الرضا

 خدمات استخدام ھو ،لھذا الرئيسي السبب يكون وقد. 2009 عام فقط 5%

  .المملكة أنحاء في المؤسسات  معظم قبل من عالية بصورة  العريض النطاق

 

  ا#نترنت خدمة عن الرضا:  22 توضيحي رسم

48%

42%

44%

67%

48%

35%

61%

68%

39%

26%

41%

64%

الجميع

جھات صغيرة

جھات متوسطة

جھات كبيرة

2007 2008 2009

78%

42%

31%

63%

28%

12%

88%

41%

25%

70%

25%

5%

82%

73%

48%

30%

28%

7%

معلومات عن المؤسسة 

ويب ميل/  بريد الموقع 

الفعاليات 

الخدمات / المنتجات 

ا�خبار

المؤتمرات  ا(لكترونية  

2007 2008 2009

9%10%5%

17%
22%

20%

45%
46%

46%

29%
21%

28%

200720082009

غير راٍض  محايد  راٍض  راٍض للغايه
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l^ãqæl^ãqæl^ãqæl^ãqæ����†¿ßÖ]†¿ßÖ]†¿ßÖ]†¿ßÖ]����ÙçuÙçuÙçuÙçu����†Ã‰†Ã‰†Ã‰†Ã‰����½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]����eeeekÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^� �� �� �� �

 أسعار حول التجارية الجھات نظر وجھات في ملحوظ تحســن أيضا ھناك

 التجارية الجھات من %8 تكان 2009 عام في. ا(نترنتب ا/رتباط وتكاليف

 في التحســن ويرجع. عالية زالت ما ا(نترنتب باطا/رت تكاليف أنترى 

 ،مختلفة باقات تقديم على قادرين أصبحوا الخدمة مقدمي معظم أن إلى ا�سعار

 قيمة تقديم ومن ثم ،حاجاتھا يلبي ما اختيار في الحرية المؤسسات ھذه وإعطاء

  .للشركات بالنسبة التكلفة مقابل أفضل

 

  ا#نترنت خدمة حول أسعار النظر وجھات:  23 توضيحي رسم

� �� �� �� �

l^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]����íè…^rjÖ]íè…^rjÖ]íè…^rjÖ]íè…^rjÖ]����ææææ����ì…^rjÖ]ì…^rjÖ]ì…^rjÖ]ì…^rjÖ]����íéÞæ�ÓÖý]íéÞæ�ÓÖý]íéÞæ�ÓÖý]íéÞæ�ÓÖý]� �� �� �� �

 التجارة استخدام إلى السعودية العربية المملكة في التجارية الجھات تميل /

 تستخدم التجارية المؤسسات من فقط %12 أن النتائـج وتوضح. ا(لكترونية

 تفسير ويمكن. 2007 عام فقط %9 بـ مقارنة ھا،أعمالب مللقيا ا(لكترونية التجارة

البيئي  النظام وجود عدم بسبب إمابھذا النوع من التجارة؛  ا/ھتمام عــدم

 التجارة بعمليات للقيام ال5زم الفھم/الثقة انعدام أو المناسب،) ا(يكولوجي(

 تستخدم ترونيةا(لك التجارة خدمات تقدم التي القليلة الشركات إن. ا(لكترونية

 من %36 وتستخدم. فحسب ا(نترنت عبر المنتجات بيع في الخدمات ھذه

  .المنتج است5م عند الدفع خيار ا(لكترونية التجارة تقدم التي الشركات

  

    

9%7%
2%

21%

11%

6%

30%

32%

35%

28%

34%44%

12%
14%11%

200720082009

غاٍل للغايه غالٍ  محايد رخيص رخيص جدا
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Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]����oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]�����V�V�V�Vl^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]����íéÛé×ÃjÖ]íéÛé×ÃjÖ]íéÛé×ÃjÖ]íéÛé×ÃjÖ]� �� �� �� �

íÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚ� �� �� �� �

 من ا$لي والحاسب ا(نترنت استخدام تخص التي المعلومات الفصل ھذا يغطي

 معلومات الفصل ويتضمن. السعودية العربية المملكة في التعليمية الجھات قبل

 الجھات مديري/  المعلومات تقنية عن ولينؤالمس مع المقاب5ت من موحدة

 خ5ل من المعلومات تجميع وتم. المملكة أنحاء جميع من المختارة التعليمية

 ا$لي الحاسب كامت5 ومستويات استخدام تقييم بھدف ،الميدانية ا�بحاث

 ،الموجودة التحتية البنية وتحديد ،واستخدامھا التعليمية الجھات في ا(نترنتو

 عام شخصية مقاب5ت 710 إجراء تم. المختلفة التعليمية الجھات في واستخدامھا

 الجھات تمثل بحيث 2007 عام مقابلة 700 و 2008 عاممقاب5ت  709 و 2009

  .السعودية العربية ةالمملك في المختلفة التعليمية

 ،الثانويةو ،المتوسطةو ،ا/بتدائية للمرحلة تسجيلھا تم التعليمية الجھات نتائج

  .العالي والتعليم

…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]����êÖû]�g‰^£]êÖû]�g‰^£]êÖû]�g‰^£]êÖû]�g‰^£]����� �� �� �� �

 يمكن التعليمية، الجھات في الشخصية الحواسيب انتشار لمستوى  بالنسبة

 آلي حاسب ا�قل على المملكة في التعليمية الجھات جميع في يتوفر بأنه القول

. أخرى أغراض �ي أو ،تعليمية أم ،إدارية �غراض أستخدام اً سواء واحد

 بصرف و) . 2009 عام إلى 2007 عام منذ( %100 حوالي نتشارا/ نسبة وتبلغ

 أو ،ا(داري لعملھا مھمة وسيلة ا$لي الحاسب المدارس دُتع حجمھا عن النظر

   .الط5ب لتعليم

 

  حاسب ا!ليال انتشار:  24 توضيحي رسم

 

  ا!لي الحاسب أجھزة و الطBب عدد متوسط:  25 توضيحي رسم

� �� �� �� �

…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]����kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]� �� �� �� �

 التي المدارس في ا$لي الحاسب أجھزة عدد متوسط في مستمرة زيادة  حظيل

 عام منذ  تسجيلھا تم كبيرة زيادة اكھن نإ إذ فيھا، البحوث إجراء/  دراستھا تم

فحسب،  المدارس في الحاسب أجھزة توفر  في ليس 2009 عام  وحتى 2007

 على خ5لھا من الدخول يمكن التي الحاسب أجھزة توفر في أيضاً  بل

  وزيادة ،للتعليم وسيلةبوصفھا  ل-نترنت النظر زيادة إلى يشير وھذا ؛ا(نترنت

 العربية المملكة في التعليمية الجھات في  ينمو قادا/عت ھذا وأن .المعرفة

 زيادة أعلى بأن المعلومات وتشير. التعليمية المستويات مختلف بين السعودية

 كما. الجامعية الكليات في ھي ا(نترنتب المتصلة الحاسب أجھزة نسبة في

 في ا(نترنتب المرتبطة ا$لي الحاسب أجھزة نسبة تضاعف إلى ا(شارة تجدر

  . وا/بتدائية التمھيدية المرحلتين

 

  لCنترنتوصول و استخدام الطBب :  26 توضيحي رسم

100%

100%

100%

100%

100%

99%

99%

99%

100%

99%

98%

100%

100%

100%

99%

المرحلة التمھيديه/ الحضانة 

التعليم ا(بتدائي

التعليم الثانوي

المعاھد الفنيه/ الجامعات / الكليات 

إجمالي السعوديه

2007 2008 2009

658

621

563

25

32

41

2007

2008

2009

متوســط عـدد الحواسيب في الجھات التعليمية

متوسط عــدد الط5ب في الجھات التعليمية

9%

11%

19%

20%

25%

35%

2007

2008

2009

نسبـة أجھزة الحاسب المتصلة با(نترنت

نسبة الط5ب الذين ينفذون إلى ا(نترنت

السعودية 

 الفنية

 ةيديھمتال
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�íéÂçÞ�íéÂçÞ�íéÂçÞ�íéÂçÞ½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]����eeeekÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^� �� �� �� �

 المباشر الھاتفي ا/تصال عبر ا(نترنت رتباطا باستبدال المدارس غالبية قامت

 استخدام في النضج لىع يدل مما ؛العريض النطاق خدمات إلى)  اب دايل( 

 النطاق إلى الكامل لالتحو وھذا. ا(نترنتب تصالل5 والمختلفة الحديثة الوسائل

وھي  الماضيتين، بالسنتين مقارنةً  2009 عام في أكثر بقوة حدث  العريض

  . العريض النطاق إلى الجامعات/  الكليات تحول السنتان اللتان شھدتا

 

  ا#نترنتب ا,رتباط نوع:  27 توضيحي رسم

� �� �� �� �

ù]ù]ù]ù]íŞ{{�ÞíŞ{{�ÞíŞ{{�ÞíŞ{{�Þ����î×Âî×Âî×Âî×Â����kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]� �� �� �� �

 معلومات على للحصول التعليمية الجھات في ل-نترنت المتزايد ا/ستخدام إن

. 2009 عام وحتى 2007 عام منذ مستمر بشكل زاد وقد ،تماماً  واضح حكومية

بوصفھا  نترنتا( استخدام في التطوير من للمزيد حاجة ھناك يزال ما ولكن

  .التعليمية والجھات ،المدارس في المعرفة واكتساب ،للتعليم وسيلة

 

  ا#نترنت على ا	نشــطة:  28 توضيحي رسم

  

^•†Ö]^•†Ö]^•†Ö]^•†Ö]����àÂàÂàÂàÂ����½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]����eeeekÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^� �� �� �� �

 ؛العريض النطاق خدمات إلى المدارس معظم في ا(نترنتب ا/رتباط تحول

 بشكل ا(نترنتب ا/رتباط عن الرضا مستويات زيادة ىعل المعلومات وتدل

 أو ،راضون التعليمية الجھات مستخدمي غالبية أن على ،2008 عام منذ ملحوظ

  . بھم الخاصة ا(نترنتب ا/رتباط عن تماماً  راضون

 

  ا#نترنتب ا,رتباط عن الرضامدى :  29 توضيحي رسم

  

93%

29%
22%

7%

67%
78%

200920082007

النطاق العريض ا/تصال الھاتفي المباشر

58%

62%

59%

52%

52%

65%

64%

60%

52%

38%

30%

32%

14%

15%

16%

14%

13%

16%

9%

12%

16%

2007

2008

2009

تحميـل الكتب ا(لكترونيه قراءة الجرائد 

جمع معلومات عن الخدمات  خدمات التعليـم والتعلم 

البريد ا(لكتروني جمع معلومات عن الجھات الحكومية

التعامل مع المؤسسات الحكومية

30%
42%

16%

25%

23%

19%

30%
21%

37%

15% 13%
27%

2007 2008 2009

غير راض محـايد راضي ٍض ارٍض ارراضي للغاية
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 كبير حد إلى الرضا عدم إلى يميل 2008 و 2007 عامي في  التوجه كان بينما

 ا/تصال خدمة في ا/شتراك بسبب وكان ذلك ،ا(نترنت خدمة مقدمي عن

  . السرعة المحدود)  اب دايل(  المباشر الھاتفي

l^ãqæl^ãqæl^ãqæl^ãqæ����†¿ßÖ]†¿ßÖ]†¿ßÖ]†¿ßÖ]����†ÃŠe†ÃŠe†ÃŠe†ÃŠe����½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]����eeeekÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^� �� �� �� �

 خدمات إلى نتا(نتر اشتراكات بتحويل قامت ا�غلبيـة أن من الرغم على

 لم ا(نترنت خدمات بسعر الخاصة النظر وجھات أن إ/ ،العريض النطاق

 السعرأن  تقريباً  التعليمية الجھات ثلث ورأت. 2007 عام منذ كبير بشكل تتغير

 السعودية العربية المملكة في التعليمية الجھات تنفق المتوسط في و ،معقول

 معدل أن حين في ،ا(نترنت على شھرال في سعودياً  ريا/ً  386 حوالي عموما

 في يبلغإذ  ،ذلك من أكثر  التعليمية المعاھد/الجامعات/الكليات فئة إنفاق

  .الشھر في سعودياً  ريا/ً  590 المتوسط

  ا(نترنت خدمة تجاه السعر مفھوم – 25 التوضيحي الرسم

 

  ا#نترنتب ,رتباطا بسعر النظر وجھات:  30 توضيحي رسم

  

Üé×ÃjÖ]Üé×ÃjÖ]Üé×ÃjÖ]Üé×ÃjÖ]����ê{Þæ�ÓÖý]ê{Þæ�ÓÖý]ê{Þæ�ÓÖý]ê{Þæ�ÓÖý]����»»»»����Œ…]‚¹]Œ…]‚¹]Œ…]‚¹]Œ…]‚¹]� �� �� �� �

 التعليم تقدم / 2009 عام في)  %73 نسبته ما(  المدارس معظم زالت ما

 زال ما بعد عن التعليم أن إلى واضح بشكل يشير وھذا) بعد عن( ا(لكتروني

  . السعودية العربية المملكة في للتطوير إلى بحاجة

 اشترت المدارس من %69 فإن بعد عن التعليم نظام بشراء يتعلق وفيما

  .الجامعات/للكليات بالنســبة ملحوظ بشكل النسبة ترتفع ولكن أنظمتھا،

وتبلغ النسبة  بعد، عن للتعلم بھا خاصة دورات الكليات من %61 لدىإذ إن 

 خ5ل منويكون التعليم لدى ھذه الجھات، في أغلبه .  %60لدى الجامعات 

 ھذه ربع في حين أن) الدورة إرشادات فيديو، المسجلة تالمحاضرا( المواد

  .للمشاركين تعليمية منتديات/مدونات أيضاً  يقدم الجھات

�çqæ�çqæ�çqæ�çqæ����ÄÎçÚÄÎçÚÄÎçÚÄÎçÚ����íãr×Öíãr×Öíãr×Öíãr×Ö����íéÛé×ÃjÖ]íéÛé×ÃjÖ]íéÛé×ÃjÖ]íéÛé×ÃjÖ]����î×Âî×Âî×Âî×Â����kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]� �� �� �� �

قد ازدادت و .بھا خاصة إلكترونية مواقع التعليمية الجھات من %54 قرابة لدى

 مواقع الجامعات ميعج ولدى. 2007 بعام مقارنة مستمرة بصفة النسبة

 لديھـا الكليات من % 62 أنعلى  المعلومات تدلفي حين  ،بھا خاصة إلكترونية

 على لھا مواقع طورت المدارس من %48 نوأ. أيضـاً  بھا الخاصة مواقعھا

  .الثانوية المدارس في أكثر ذلك ويتركز ،ا(نترنت

 الجامعات مواقعتكون  بينما ،العربية باللغة ا(لكترونية المدارس مواقع وتأتي

  . اللغة ثنائية

2009 2008 2007  

 المعاھد/ معلومات عن المدارس 69% 64% 79%

 بريد الموقع 49% 17% 24%

 التسجيـل 44% 38% 56%

 الجداول 34% 39% 49%

 ا,تصالمعلومات  18% 12% 20%

 متابعة نتائج ا	طفال 16% 17% 22%

 الفعاليات 14% 21% 35%

 سجBت ا,متحانات - 49% 69%

  استمارة التقدم لوظيفة  -  45%  52%

  
  لكترونيا# الموقع على المقدمة الخدمات:  4 جدول

  

 الجھة عن معلومات لنشر تستخدما(لكترونية  المواقع أغلب وتستخدم

 خدمات ولتقديم ،الجھة في العمل وفرص ،ا/متحانات نتائج ولعرض ،التعليمية

  .ا(نترنت طريق عن التسجيل

   

10% 12% 9%

17% 12%
10%

39%
30% 33%

19%
21% 22%

7% 10% 8%

2007 2008 2009

غالي جدا غالي  محــايد 

رخيص  رخيص جدا

لٍ اغلٍ اغ
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Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]����Äe]†Ö]Äe]†Ö]Äe]†Ö]Äe]†Ö]�����V�V�V�Vl^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]����íév’Ö]íév’Ö]íév’Ö]íév’Ö]� �� �� �� �
  

íÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚ� �� �� �� �

 خدمات على الصحية الجھات مختلف اعتماد مدى تحديد الفصل ھذا يحاول

 مقاب5ت إجراء تموقد . السعودية العربية المملكة في ا(نترنتو ا$لي الحاسب

 ياتالمستشف مختلف في الصحية الرعاية في المختصين مع الجزء ھذا

 مناطق مختلف من المختارة والعيادات ،الصحية المراكز ،والخاصة الحكومية

 استخدمت مھمة معلومات الميدانية ا�بحاث جمعت. السعودية العربية المملكة

 الجھاتمن قبل  ا$لي الحاسب امت5ك و ا(نترنت استخدام مستويات لتقييم

. الجھات مختلف قبل من امھاواستخد الموجودة التحتية البنية لتحديد ؛الصحيـة

 عام في مقابلة 424 و ، 2009 عام في شخصية مقابلة 407 إجماليه ما إجراء تم

 المملكة في والخاص الحكومي الصحي القطاع من ك5ً  تمثل وھي 2007

 حسب الصحية بالجھات الخاصة النتائج تصنيف تم وقد. السعودية العربية

  ).الخاصة أو حكوميةال(  النوع

 عام من الصحية القطاعات في الموظفين عدد ازداد قد نهأ الحسبان في نآخذي

  ).2009 عام ألفاً  128 إلى 2007 عام ألفاً  90 من. ( 2009 عام إلى 2007

 

  والخاص العام القطاع في العاملين نسبة :  31 توضيحي رسم

� �� �� �� �

…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]����g‰^£]g‰^£]g‰^£]g‰^£]����êÖû]êÖû]êÖû]êÖû]� �� �� �� �

 الصحية المراكز أعمال من يتجزأ / جزءاً  ا$لي الحاسب أجھزة استخدام يعد

 بين ا$لي الحاسب أجھزةعداد � المرتفع نتشارا/ في يتضح وھذا ،المملكة في

 الحاسب استخدام يتم. الماضية سنوات الث5ث خ5ل الصحية الجھات مختلف

  .وا�طباء ا(داريين العاملين قبل من الصحية الجھات جميع في  ا$لي

 

  ا!لي الحاسب أجھزة انتشار:  32 توضيحي رسم

  

 أساسي بشكل تستخدم حاسب آلي بأجھزة المجھزة الصحية المراكز جميع

 بشكل المحمول الحاسب انتشار مستويات تزد ولم. مكتبية حاسب آلي أجھزة

 المحمول بالحاس انتشار فإن ذلك من الرغم على و. 2008 عام منذ ملحوظ

 يمكن و. الحكومية الجھات مع مقارنة الخاصة الصحية الجھات في أكبريكون 

 أفراد قبل من تدلر الخاصة الصحية الجھات كون بسبب ذلك يكون أن

  .الصحية الرعاية في متخصصين

 

  الحكـومية الصحية الجھات – ا!لي الحاسب أجھزة:  33 توضيحي رسم
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  الخاصة الصحية الجھات – ا!لي الحاسب أجھزة انتشار:  34 توضيحي رسم

� �� �� �� �

Ý]‚~j‰]Ý]‚~j‰]Ý]‚~j‰]Ý]‚~j‰]����ìˆãq_ìˆãq_ìˆãq_ìˆãq_����g‰^£]g‰^£]g‰^£]g‰^£]����êÖû]êÖû]êÖû]êÖû]� �� �� �� �

 على عام بشكل الصحية الجھات في ا$لي للحاسب الرئيسي ا/ستخدام يتركز

 ،بالعمل خاصة استمارات المرضى، مستندات تخزين: رئيسية أنشطة ةأربع

  .الحكومية المتطلبات مع للتفاعل وأيضاً  ،خاصة مستندات

2009 2008 2007  

 تخزين ملفــات المرضى 68% 64% 69%

 انجاز استمارات خاصة بالعمل  67% 68% 66%

 تخزين مستندات شخصية 58% 41% 60%

 تحــديد المواعيـد 57% 42% 49%

 ,نجاز أعمال خاصة بالحكومة 51% 59% 66%

 ا#نترنتتصفح  47% 38% 42%

 ا!خرينالتواصل مع  27% 18% 23%

  
  الصحية الجھات في ا!لي الحاسب استخدامات:  5 جدول

� �� �� �� �

…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]����kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]� �� �� �� �

 ،الصحية الجھات في عام بعد عاماً  واضح بشكل ا(نترنت انتشار ازداد لقد

 عام في) %63( لضعفا حوالي إلى 2007 عام %37 من النسبة ھذه وارتفعت

 الحكومية الصحية الجھات من كل تشمل الزيادة وھذه. الجھات تلك في 2009

  . والخاصة

 انتشار إن إذ الحكومية، الصحية المراكزالعناية بتطوير  الضروري من

 وتتطلب. الخاصة الصحية المراكز في %93 مع بالمقارنة %42 يبلغ ا(نترنت

 عن تتخلف إنھا إذ لديھا ا(نترنت نتشارا تعزيز ا�صغر الصحية المراكز

. والمعلومات تا/تصا/ تقنيات امت5ك ناحية من الكبيرة الصحية الجھات

 في صعوبة الكبيرة الصحية والجھات ،الحكومية الصحية المراكز وتواجه

لطلباتھم  يستجيبون / الخدمة مقدمي �ن وذلـك ،إنترنت رتباطا على الحصول

 الكبيرة الصحية المراكز بعض بنية في ضعف حظيل ينح في كافية، بسرعة

  . المناطق بعض في

 

  الجميع – ا!لي الحاسب و ا#نترنت انتشار:  35 توضيحي رسم

  

 

  الحكومية الصحية الجھات – ا#نترنت و ا!لي الحاسب انتشار:  36 توضيحي رسم
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  الخاصة الصحية الجھات - ا!لي الحاسب ا#نترنت انتشار:   37 توضيحي رسم

  

ÅçÞÅçÞÅçÞÅçÞ����½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]����eeeekÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^� �� �� �� �

 انتشار بسبب) اب دايل( المباشر الھاتفي ا/تصال استخدام انخفض لقد

 في الصحية والجھات الھيئات في العريض النطاق خدمات طريق عن ا(نترنت

 النطاق خدمات في ا/شتراكات نسبة وتقترب. والخاص الحكومي لقطاعينا

 معدل بلغ إذ ؛والخاصة الحكومية الصحية الجھات في التشــبع من العريض

 من التحول بوضوحأن نرى  ويمكن. التوالــي على %90 و %93 نتشارا/

  2009 عام إلى 2007 عام منذ  العريض النطاق إلى المباشر الھاتفي ا/تصال

  .التالي الجدول خ5ل من

 

  ا#نترنتب ا,رتباط نوع:  38 توضيحي رسم

  

 بالحصول تتعلق ،ا�ولى الدرجة في زالت ما ا(نترنت على الرئيسية ا�نشطة

حيث بلغت  ا(لكتروني البريد تتصا/ا و) %81(حيث بلغت  معلومات على

)59% .(  

^•†Ö]^•†Ö]^•†Ö]^•†Ö]����àÂàÂàÂàÂ����i…÷]i…÷]i…÷]i…÷]½^f½^f½^f½^f����eeeekÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^� �� �� �� �

 الخاص ا(نترنت خدمة مقدم عن رضاھا عن الصحية الجھات أغلب عبّرت

 ،2009 عام إلى 2008 عام من الرضا نسبة زيادة في واضح اتجاه وھناك ،بھا

 2007 عام من ا(نترنتب ا/رتباط نوعية تجاه الرضا عدم مســتوى انخفض إذ

 العالي ا/ستخدام عن �ولىا وھذا ناتج بالدرجة. 2009 عام في فقط %9 إلى

  . المملكة أنحاء في  الصحية الجھات قبل من العريض للنطاق

 الرئيسي السبب كان فقد ؛ا(نترنتب ھمرتباطا عن الراضين لغير بالنسبة و

  . بطيئةكانت  ا/رتباط سرعة أن ھو ذكروه الذي

 

  نترنتا# خدمة عن الرضا:  39 توضيحي رسم

  

l^ãqæl^ãqæl^ãqæl^ãqæ����†¿ßÖ]†¿ßÖ]†¿ßÖ]†¿ßÖ]����†ÃŠe†ÃŠe†ÃŠe†ÃŠe����½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]����eeeekÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^� �� �� �� �

 في ا(نترنت خدمات أسعار تجاه النظر وجھات في ملحوظ تحسـّـن أيضا ھناك

. عالية ما تزال ا(نترنت تكاليف أن فقط %4 ذكـر 2009 عام إذ إنه ؛المملكة

 أن استطاعوا الخدمة مقدمي أن إلى ا�سعار في التحســن يعزى أن ويمكن

 الباقة اختيار في الحرية الصحية الجھات إعطاء مع مختلفة باقات يقدموا

  .خدمة جيدة مقابل التكلفة تقديم ومن ثم ،احتياجاتھم تلبي التي ،المناسبة

95%97%99%

60%
72%

93%

200720082009

حاسب آلي  إرتباط با(نترنت

3%

9%

33%

92%

83%

64%

5%

8%

3%

2009

2008

2007

أخرى  النطاق العريض ا/تصال الھاتفي المباشر

24%
17%

29%

43%

34%

39%

22%

36%

23%

12% 13% 9%

2007 2008 2009

راضي للغاية راضي محايد ٍض ار ٍض ارغير راض

طابترا



  
 

23 

 

 

  ا#نترنت سعرحول  النظر وجھات:  40 توضيحي رسم

  

�çqæ�çqæ�çqæ�çqæ����ÄÎçÚÄÎçÚÄÎçÚÄÎçÚ����êÞæ�ÓÖcêÞæ�ÓÖcêÞæ�ÓÖcêÞæ�ÓÖc����l^ãr×Öl^ãr×Öl^ãr×Öl^ãr×Ö����íév’Ö]íév’Ö]íév’Ö]íév’Ö]����� �� �� �� �

أما  ،بھا / تمتلك موقعاً إلكترونياً خاصاً  الصحية جھاتال أغلب ما زالت

 فان ،) 2009 عام في %29( لكترونيةإ مواقع لديھا التي للمؤسسات بالنســبة

 ھذه من) %95( تقدم و. معاً  باللغتين منھا والقليل ،ا/نجليزية باللغة غالبيتھا

 من) %75( قدمت و) المستشفيات غالبا( الصحية المؤسسة عن معلومات المواقع

 بيانات تقدم منھا) %60( و بھا يعملون الذين ا�طباء عن معلومات المواقع تلك

  .الضرورية ا/تصال
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Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]����‹Ú^¤]‹Ú^¤]‹Ú^¤]‹Ú^¤]�V�V�V�Vl^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]l^ã¢]����íéÚçÓ£]íéÚçÓ£]íéÚçÓ£]íéÚçÓ£]� �� �� �� �
  

íÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚ� �� �� �� �

 قبل من  ا$لي الحاسب و ا(نترنت استخدام عن معلومات الفصل ھذا  يقدم

 مع المقاب5ت من موحدة معلومات ويتضمن المختارة، الحكومية الجھات

 أنحاء جميع لتمثل أختيرت التي الجھات في المعلومات تقنية أقسام رؤساء

 خ5ل من المعلومات تجميع تم. العام القطاع مؤسسات وليومسؤ ،المملكة

 ومستويات ،ا$لي والحاسب ا(نترنت استخدام لتقييم ؛الميدانية الدراسات

. استخدامھا ومدى ،الموجودة التحتية البنية ولتحديد ،الجھات تلك في ا/ستخدام

 عام في مقابلة 505 و ،2009 عام شخصية مقابلة 509 مجموعه ما إجراء وتم

 المختلفة الحكومية الھيئاتالھيئة  مثلتوقد  ،2007 عام في مقابلة 441 و 2008

  .المملكة في

…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]����g‰^£]g‰^£]g‰^£]g‰^£]����êÖû]êÖû]êÖû]êÖû]����� �� �� �� �

 الجھات عظمم إلى ومستمر متزايد بشكل ا$لي الحاسب أجھزة دخلت

 عام %97 إلى 2007 عامفي  %84 من ا$لي الحاسب انتشار وازداد ،الحكومية

 نسبة أن حظلوي. المناطق مختلف في الجھات تلك مكاتب معظم وشمل 2009

  .التجارية الجھات في منه قلي5 أعلى الحكومية الجھات في نتشارا/

 

  ا!لي الحاسب شارانت:  41 توضيحي رسم

  

 نسب وصلت إذ ؛الحكومية الجھات في استخداما ا�كثر المكتبي الحاسب يعد

  .%100 إلى هانتشار

 

  المحمول و المكتبي ا!لي الحاسب متBكا:  42 توضيحي رسم

  

 باللغة تشغيل نظام تستخدم الجھات أغلب فإن ؛التشغيل بنظام يتعلق فيماو

 واستخدام. 2009 عام منذ السائد ا/تجاه ھو وھذا) 2009 عام في %61( العربية

  . %4 إلى 2009 عام في انخفضإذ ،اً انتشار أقل ا(نجليزية باللغة التشغيل أنظمة

…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]…^�jÞ]����kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]����� �� �� �� �

 إذ الحكومية؛ الجھات في 2007 عام منذ مستمر بشكل ا(نترنت انتشار ازداد

 عام في دراستھا تتم التي الحكومية الجھات من %73 أن على المعلومات دلت

 نسبة أما. 2008 عام %68 النسبة ھذه وبلغت ؛ا(نترنتب رتباطا لديھا 2009

 عام %58 النسبة ھذه وكانت،  %68 إلى فوصلت الفرعية المكاتب في نتشارا/

عن  تبين الفروع مستوى على ا(نترنت /ستخدام المطردة الزيادة إن. 2008

 أعمق قبو/ً  وتكتسب ،ا(نترنت باستخدام ا�عمال إنجازلكيفية  الجديدة يقةالطر

  .  الوزارات في

 ا(نترنت أن اتضح المعلومات؛ تقنية إدارات رؤساء آراء استقراء خ5ل من و

 ؛ومناسباً  ،سھ5ً  المعلومات عن البحث جعل إذ ،للمعلومات جيد مصدر

 يحتاجونه بما المكاتب في يعملون لذينا تغذي عنھا البحث يتم التي والمعلومات

 المعلومات تقنية مديري ثلث فما يزال ذلك؛ من الرغم على و. معلومات من

 ا�خ5قي المحتوى تقييم على حريصين الحكومية الجھات مختلف في

  . المستخدمين على وتأثيره ،ل-نترنت
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  لحجم الجھة بالنسبة نترنتا# انتشار:   43 توضيحي رسم

  

 

  متوسط عدد الموظفين و ا	جھزة:  44 توضيحي رسم

  

 

  بين الموظفين ا#نترنتاستخدام :  45 توضيحي رسم

  

ÅçÞÅçÞÅçÞÅçÞ����½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]����eeeekÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^����� �� �� �� �

 الحكومية اتالجھ جميع في المفضلة الوصلة  العريض النطاق خدمة تعد

 1 بسرعة والوصلة ،الثانية في كيلوبت 512 بسرعة الوصلة وُتعد. المختلفة

 فھي المستخدمة النشاطات أھم أما. استخداماً  ا�كثر الثانية في ميغابت

 المباشر الھاتفي ا/تصال أن حـظول. معلومات عن والبحث ،تا/تصا/

 وأن ،الحكومية (داراتا في أقل بشكل استخدامه ويتم ،متواصل بشكل ينخفض

 كاتبوم الرئيسية المكاتب من كل في أھمية يكتسب  العريض النطاق  استخدام

  . الفرع

 

  المكاتب الرئيسية - ا#نترنتب ا,رتباط نوع:  46 توضيحي رسم
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  الفروع مكاتب - نتا#نترب ا,رتباط نوع:  47 توضيحي رسم

  

  في المستخدم ھو اكسبلورر إنترنت برنامج فإن ؛البحث بمتصفح يتعلق فيما

 ا�خرى المتصفحات استخدام أما .المملكة في الحكومية الجھات من 83%

 الرئيسية ا�سباب وتعود.  فايرفوكس موزي5 يستخدمون %3 ، إذ إنمحدودةف

 أو ،المنطقة في ا(نترنت توفر لعدم إما ؛المكاتب في ا(نترنت استخدام لعدم

   .ھافي ا/شتراك إلى الحاجة بعدم  للشعور

 الحصول ھي ؛الحكومية ا(دارات في ا(نترنت عبر تتم التي الرئيسية ا�نشطة

  .لتواصلل واستخدامھا ،معلومات على

 

  ا#نترنت على ا	نشطة:  48 توضيحي رسم

  

^•†Ö]^•†Ö]^•†Ö]^•†Ö]����àÂàÂàÂàÂ����½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]½^fi…÷]����eeeekÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^kÞ�Þý^����� �� �� �� �

 الخاص ا(نترنت خدمة مقدم عن الرضا عن الحكومية الجھات غالبية عبّرت

 أن يمكن ذلك وسبب. 2009 إلى 2007 عام من الرضا مستوى ويزداد .بھا

 في الجھات قبل من العريض النطاق خدمات ويرجع ذلك إلى ا/نتقال /ستخدام

 فقط %13 إلى ا(نترنتب ا/رتباط عن الرضا عدم نسبة انخفضتقد و. المملكة

  . 2009 عام في

 

  ا#نترنت خدمة عن الرضانسبة :  49 توضيحي رسم

  

l^ãqæl^ãqæl^ãqæl^ãqæ����†¿ßÖ]†¿ßÖ]†¿ßÖ]†¿ßÖ]����ÙçuÙçuÙçuÙçu����…^Ã‰_…^Ã‰_…^Ã‰_…^Ã‰_����l^Ú‚}l^Ú‚}l^Ú‚}l^Ú‚}����kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]kÞ�Þý]����� �� �� �� �

 فيوتكاليفھا  ا(نترنت أسعار حول النظر وجھة في ملحوظ تحسـّن ھناك

 أن كما. غالية ا(نترنت تكاليف نإ فقط %6 لم يقل إ/ 2009 عام ففي ؛المملكة

 من ارتفعت قد معقولة أصبحت ا(نترنت استخدام تكلفة أن يشعرون الذين نسبة

 في النظر وجھات تحسـّن إرجاع ويمكن. 2009 عام %34 إلى 2007 في 22%

 ؛مختلفة باقات تقديم على قادرين أصبحوا الخدمة مقدمي معظم أن إلى السعر

 ،ل-نترنت استخدامھا يناسب ما لتختار ،الحكومية للجھات ريةالح يمنح مما

  .تصبح الخدمة مجدية بالنسبة لسعرھا ومن ثم

3%

5%

21%

83%

79%

70%

14%

22%

6%

2009

2008

2007

أخرى  النطاق العريض 

ا/تصال الھاتفي المباشر

74%

73%

41%

23%

66%

78%

30%

29%

67%

71%

30%

25%

التواصل 

جمع المعلومات 

ا�عمال

الترفيـه

2009 2008 2007
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2007 2008 2009

غير راض محايد راضي ٍض ارٍض ارراضي للغاية
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  ا#نترنت خدمة راسعحول أ النظر وجھات:  50 توضيحي رسم
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 ا(نترنت على الخاص موقعھا دراستھا تم التي الحكومية الجھات غالبية تمتلك

) %49( العربية اللغة ھي ا�حيان معظم في ولغته منھا، %54 وذلك بنسبة

 المواقع ھذه استضافة ويتم). %38( وا/نجليزية العربية باللغتين وبعضھا

 المواقع تلك س5مة يعززوھذا ما ) %70( داخليا كبير حد إلى ا(لكترونية

  .وأمنھا ا(لكترونية

 

  الموقع لغة:  51 توضيحي رسم

  

 وعن ،الحكومية الجھات تلك عن معلومات إعطاءب المواقع محتوى ويعنى

 التي الفعاليات عن أخبــاراً  تعرض المواقع أغلب أن كما .تقدمھا التي الخدمات

  . الجھات تلك بھا تقوم

2009 2008 2007  

 عن ا#دارةمعلومات  %95 %82 %81

%60 %75 - 
معلومات عن أنواع الخدمات 

 المقدمة

 ا	خبار %68 %57 %55

  ا,تصالمعلومات  %55 %41 %57

  بريد الموقع %48 %45 %36

  الفعاليات %45 %45 %49

  ا#لكترونيةالمؤتمرات  %8 %5 %9

  

  الموقع على تقديمھا يتم التي الخدمات:  6 جدول

  

    

5% 9% 6%

18% 18% 18%

35% 41% 42%

17% 24% 25%

5% 8% 9%

2007 2008 2009

غالي جدا  غالي محايد رخيص رخيص جدا

49%

41%

45%

13%

7%

10%

38%

52%

45%

2009

2008

2007

ك5 اللغتين ا(نجليزية العربية

لٍ اغلٍ اغ
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  الميدانية الدراسة

 عام حتى 2007 عام منذ سـنوياً  الدراسة ھذه من الميداني المسح إجراء تكرر

 طبيعة على اعتماداً  ،العينات �خذ مختلفة إجراءات استخدام تم و.  2009

 التوزيع تمثيل أجل من تراكمية أو طبقية عشوائية عينات وأختيرت .الدراسة

 الدراسة سنوات من سنة كل في المستھدفين السكان يعكس  الذي  ديموغرافيال

  :على النحو التالي  الميدانية بالمسوحات القيام وتم. أفضل بشكل

  نھاية المسح الميداني  المسح الميداني بدأ  سنة الدراسة

  2008 يناير  2007 سبتمبر  ا	ولى

  2009فبراير   2008 أكتوبر  الثانية

  2010 أبريل  2010 يرينا  الثالثة

  
 للمسوحات الفعلية التواريخ:  7 جدول

  

على  تذكر خ5ل التقرير إصط5حاً  اتالدراسھذه السنة ا�خيرة من تذكر و 

  .  2010المسح الميداني لھا تم مطلع العام على الرغم من أن  2009انھا العام 

  : التالي على النحو ھي  الدراسة زاءأج من جزء بكل الخاصة العينات تفاصيل

  ا	فراد

 ا(جمالــي العدد كان 2008 عام في و مقابلة، 7570 إجراء تم ،2007 عام في

 إجراء تم. 9151 المقاب5ت مجموع كان 2009 عام وفى ،8943 للمقاب5ت

  . فأكثر عاماً  15 أعمارھم تبلغ الذين ا�فراد بين المقاب5ت

   التجارية الجھات

 ا(جمالي العدد كان 2008 عام وفى مقابلة 1.296 إجراء تم 2007 امع في

 . 1.429 إلى للمقاب5ت ا(جمالي العدد وصل 2009 عام وفي ،1.614 للمقاب5ت

 ستھدفتواا الب5د، أنحاء جميع في التجارية الجھات ممثلي/ مندوبي مقابلة تم

 كانوا الدراسة أجل نم مقابلتھم تم والذين .المقاب5ت في الرئيسية المكاتب

  . القرارات ھذه مثل عن ولينالمسؤ أو تا/تصا//  المعلومات  تقنية مديري

  التعليمية الجھات

 للمقاب5ت ا(جمالي العدد كان 2008 عام في و ،2007 عام مقابلة 700 إجراء تم

  . 710  إلى المقاب5ت عدد وصل 2009 عام وفي ،709

  عن ولينوالمسؤ والكليات والمعاھد لمدارسا مديري مع المقاب5ت إجراء تم

  . فيھا المعلومــات تقنية

   الصحية الجھات

 عامي كان الذينفسه  العدد وھو ،2009 عام صحية  مؤسسة 407 دراسة تتم

 2009 عام في مقاب5تھا تم التي الصحية المراكز من %74وكان . 2008و 2007

  . فروع لديھا ليس

  . الجھات ھذه في  المعلومات تقنية وليمسؤ مع تالمقاب5 ھذه إجراء تتموقد 

   الحكومية الجھات

 2007 عام في و ،2009 عام الحكومية الجھات ممثلي مع مقابلة 509 إجراء تم

  ). 505(  العدد كان فقد  2008 عام في وأما) 441( العدد كان

  .الجھات ھذه في المعلومات تقنية  عن ولينالمسـؤ  مع المقاب5ت إجراء تم
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  :للتواصل حول ھذه الدراسة و محتوياتھا الرجاء توجيه استفساراتاكم عبر 

 InternetStudy_feedback@citc.gov.sa: البريد ا(لكتروني  •

  +966 1 4618000: الھاتف  •

 السعودية العربية المملكة – 11588 الرياض – 75606 ب.ص •


