
الحقوق محفوظة لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، المملكة العربية السعودية 2015

تقرير األفراد/األسر

نتائج دراسة مسح سوق االتصاالت وتقنية المعلومات

2015

إعداد



2

قامت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات باعداد هذا العمل، وبصرف النظر عن أي 

استخدام مسموح به بموجب األنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية، فإنه 

ال يجوز إعادة نشر هذا العمل دون الحصول على إذن خطي مسبق من الهيئة. ويمكن 

ارسال الطلبات الخاصة بطلب اعادة النشر وحقوق الملكية لمدير إدارة دراسات السوق 

المملكة   ،11588 الرياض   ،75606 ص.ب  المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  هيئة  في 

info@citc.gov.sa العربية السعودية أو عن طريق البريد االلكتروني

جميع البيانات والمعلومات الواردة في هذا التقرير تمثل وجهات نظر وآراء الذين تمت 

مقابلتهم أثناء عمل هذه الدراسة والمسوحات الميدانية من المستخدمين والمعنيين 

بتقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة العربية السعودية وال تعني بالضرورة رأي 

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

ال تتحمل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، أية مسؤولية مهما كان نوعها بسبب 

أي قرار أو إجراء تم اتخاذه من أي جهة استنادًا على البيانات والمعلومات الواردة في 

هذا التقرير.

 

الرياض، المملكة العربية السعودية.
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ملخص تنفيذي
الهدف الرئيسي من هذا التقرير هو عرض وتحليل بيانات الدراسة المسحية لسوق خدمات االتصاالت وتقنية 
عام  أنجزت في  التي  المسحية  للدراسة  امتداد  2015م؛ وهي  عام  الهيئة في  بها  قامت  التي  المعلومات 
2014م. وقد سعت الهيئة من خالل هذه الدراسات إلى فهم وتحليل الوضع الراهن لسوق خدمات االتصاالت 

وتقنية المعلومات في المملكة.

 يقدم هذا التقرير تحلياًل كميًا ونوعيًا لمدى التطور واإلقبال على خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات، من 
خالل دراسة استخدام التقنيات ومدى انتشارها، وكذلك مستوى الرضى عن جودة الخدمات واألسعار من 

قبل مقدمي الخدمة.

ركزت الدراسة على دراسة الخدمات المتوفرة في سوق االتصاالت وتقنية المعلومات، وسلوك المستخدمين 
لتوجهات  تصور  وضع  إلى  باإلضافة  عنها.  رضاهم  ومستوى  الخدمات،  هذه  مع  التعامل  في  وعاداتهم 
تحول دون  التي  المعوقات  وتقنياتها؛ ودراسة  اآللي واالنترنت  الحاسب  أجهزة  استخدام  المستخدمين في 

استخدام تلك التقنيات.

المعلومات في  الدراسة من وضع تصورات استراتيجية لتطوير قطاع االتصاالت وتقنية  نتائج هذه  سُتمكن 
االتصاالت  خدمات  عن  الرضى  مستوى  ورفع  المعرفي،  المخزون  وتنمية  االبتكار،  لتعزيز  الهادفة  المملكة 
وتقنية المعلومات في كافة مناطق المملكة. كما ستدعم نتائج الدراسة وضع اللوائح التنظيمية والسياسات 

والمبادرات ذات الصلة. 

يوفر التقرير إجمااًل نظرة شاملة لسوق خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة ووضع 
الخدمات من حيث الجودة، والتنوع. وقد أظهرت نتائج الدراسة رؤية قيمة للسوق؛ إذ تمت مالحظة أن أنماط 
استخدام خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية الثالثة: الهاتف الثابت، المتنقل، واالنترنت، متسقة 
في جميع أنحاء المملكة. كما ُلحظ أن خدمة االتصاالت المتنقلة هي الطريقة السائدة لالتصاالت الصوتية، إذ 
أن ما يقارب 99 % من المشاركين في االستبيان الخاص بهذه الدراسة يستخدمون هذه الخدمة؛ وما يقارب 
78 % من مستخدمي الهاتف المتنقل يستخدمون الشرائح مسبقة الدفع، بينما يستخدم حوالي 18 % من 
المستخدمين الشرائح المفوترة. ويقدر متوسط   اإلنفاق الشهري للمستخدم على خدمة االتصاالت المتنقلة 

الصوتية بحوالي 187 ريال. 

يتعلق  المستخدمين فيما  5( أن مستوى رضى  إلى  الرضى )من1  بناًء على مقياس درجات  الدراسة  أظهرت 
بتعرفة خدمة االتصاالت المتنقلة الصوتية مقبول أو غير راضي  )2.8 من 5( حيث أن 5 تعني رخيص جدا، وتم 

تقييم جودة خدمة االتصاالت المتنقلة الصوتية بفوق الجيدة )أي على درجة 3.61 من 5(. 

153 ريال سعودي لكل أسرة. وبلغ  الثابت، بلغ متوسط   اإلنفاق الشهري على الخدمة  فيما يخص الهاتف 
مستوى الرضى عن الخدمة في المنزل فوق الجيد )3.84 من 5(.

اما فيما يتعلق بإستخدام االنترنت، فقد أظهرت الدراسة أن معدل اإلستخدام وصل الى حدود 91 % - على 
86 % من مستخدمي  أيضا أن ما يقارب  65(. كما ُلحظ  الى   12 المستخدم - )لألعمار من  التعريف1  أساس 
االنترنت يقضون ساعتين أو أكثر يوميا على االنترنت. وبينت نتائج الدراسة أن ما يقارب 82 % ممن شملهم 
31 % منهم  يستخدمون  االستبيان يستخدمون االنترنت عبر االتصاالت المتنقلة )Mobile Internet(؛ وأن 
بيانات/صوت شرائح  يستخدمون  50 % منهم  بينما   )Dedicated data SIM( الخاصة  البيانات  شرائح 

 .)Data/Voice SIM(

1  انظر الملحق أ: للحصول على التعريف المستخدم لمستخدم اإلنترنت ومالحظة أن العينة المستهدفة تتراوح أعمارهم بين 
12 و 65 عاما.
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نتائج الدراسة أيضًا قدرت متوسط   اإلنفاق الشهري على شرائح البيانات الخاصة بحوالي 150 ريال بدرجة رضى 
عن السعر مقبول )3.09 من 5( في حين كان مستوى الرضا عن الخدمات فوق الجيد )3.6 من 5(.

إلى  يدخلون  المستخدمين  58 % من  أن حوالي  الدراسة  نتائج  تبين  زل؛  المن االنترنت في  بالنسبة إلستخدام 
االنترنت من خالل شبكة الجيل الثالث والرابع  بينما حوالي 40 % يدخلون إلى االنترنت من خالل تقنيات خطوط 
المشتركين الرقمية )DSL(/ وااللياف البصرية، وبمستوى رضا عن أسعار الخدمة بدرجة مقبول؛ في حين أن 

مستوى الرضا فيما يتعلق بالخدمات بدرجة فوق الجيد )3.5 من 5(. 

بينت نتائج الدراسة أن نسبة استخدام أجهزة الحاسب اآللي )المكتبية، المحمولة، واللوحية( بلغت ما يقارب 73 % 
للفئة العمرية من 12 الى 65 عاما. كما أظهرت الدراسة أن المستخدمين يفضلون استخدام أجهزة الكمبيوتر 

المحمولة بداًل من أجهزة الكمبيوتر المكتبية. 

ازداد استخدام الهواتف الذكية بشكل كبير، حيث يمتلك ما يقارب 73 % من المشاركين في االستبيان هواتف 
الذكية. كما بلغ استخدام الخدمات البنكية اإللكترونية )33 %(. 

وإمتدادًا لتحليل أنماط استخدام االنترنت، بينت الدراسة أن نسبة مستخدمي الشبكات االجتماعية على االنترنت 
بلغت ما يقارب 91 % من المشاركين في استبيان الدراسة. وُتعد تطبيقات الواتساب، اليوتيوب، الفيسبوك، 
المستخدمين يقضون ساعتين  43 % من  الدراسة أن حوالي  إنيستاجرام األكثر استخدامًا. كما أظهرت  تويتر، 

يوميا على األقل تصفحًا للشبكات االجتماعية على االنترنت.

الدراسة اهتمت بدراسة وتحليل مشاكل المستخدمين مع مقدمي الخدمات؛ إذ أشارت نتيجة التحليالت إلى 
أن نحو 30 % من جميع المشاركين في االستبيان واجهوا مشاكل مع مقدمي الخدمة. بلغت نسبة من قاموا 
بتقديم شكاوى مايقرب من 71 % وكان مستوى الرضى لديهم جيد )3.2 من 5( عن تعامل مقدم الخدمة مع 
شكواهم. في المقابل كان هناك حوالي 4 % فقط من المشاركين تقدموا بشكاوى لهيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات ضد مقدمي الخدمة، إذ تبين أن 19 % فقط من جميع المشاركين كانوا على دراية بامكانية تقديم 

شكاوى حول مقدم الخدمة الى الهيئة إذا لم تحل شكواهم في غضون 15 يومًا من تاريخ تقديمها. 
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تمهيد 
المعلومات  وتقنية  االتصاالت  تنظيم قطاع  المسؤولة عن  الجهة  المعلومات هي  وتقنية  االتصاالت  هيئة 
التنفيذية  والئحته  1422هـ  عام  الصادر  االتصاالت(  )نظام  من  كٌل  ويحدد  السعودية.  العربية  المملكة  في 
الصادرة في عام 1423هـ اإلطار القانوني الخاص بتنظيم القطاع. ويتضمن النظام عددًا من األهداف منها 
توفير خدمات اتصاالت متطورة وكافية وبأسعار مناسبة، وإيجاد المناخ المناسب لتشجيع المنافسة العادلة، 
واستخدام الترددات بصورة فّعالة، وتوطين تقنية االتصاالت ومواكبة تقدمها، وتحقيق الوضوح والشفافية 
ومصالح  العامة  المصلحة  وحماية  التمييز،  وعدم  المساواة  مبادئ  تحقيق  إلى  باإلضافة  اإلجراءات،  في 

المستخدمين والمستثمرين.

وتقنية  االتصاالت  هيئة  مهام  1424هـ،  عام  والمعدل  1422هـ،  عام  الصادر  الهيئة(،  )تنظيم  يحدد  كما 
المعلومات واختصاصاتها، بوصفها منظمًا للقطاع يتمتع بالشخصية االعتبارية، وباالستقالل المالي واإلداري. 
وتحرص الهيئة على االلتزام بأسس الوضوح والشفافية والتمسك بمبادئ العدالة والتوازن بين جميع األطراف 
ذات العالقة: مقدمي الخدمات، والمستثمرين، والجهات الحكومية ذات العالقة، والمستخدمين من أفراد 
ومؤسسات. وتعمل على تنفيذ استراتيجيات الدولة وسياسات القطاع التي تعتمدها وزارة االتصاالت وتقنية 

المعلومات.

أصبح قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات أحد أهم العوامل الرئيسة لتقدم الدول والمجتمعات وتطورها في 
جميع مناحي الحياة. ومن هذا المنطلق, سعت الهيئة إلى إعداد الدراسات الخاصة بسوق خدمات االتصاالت 
االتصاالت  قطاع  وتطوير  دعم  في  تسهم  ملموسة،  سياسات  إلى  مخرجاتها  وتحويل  المعلومات؛  وتقنية 

وتقنية المعلومات.  

قطاع  تحرير  شأنه  من  عادل  بشكل  التنافسية  البيئة  تعزيز  الهيئة  مهام  تتضمن  أهدافها،  تحقيق  إطار  في 
بما  متطورة  تحتية  بنى  إنشاء  على  المرخصين  الخدمة  مقدمي  يشجع  هذا  المعلومات.  وتقنية  االتصاالت 
في ذلك شبكات النطاق العريض، تقديم خدمات جديدة، توفير مزيد من الشبكات في حال حدوث األعطال 

وحاالت الطوارئ، وضمان توفير شامل لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة.

لها،  المرخص  الشركات  وأداء  المملكة،  المعلومات في  وتقنية  االتصاالت  متابعة سوق خدمات  أجل  ومن 
تقوم الهيئة بنشر تقارير ربعية عن مؤشرات أداء سوق خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات. ويتم حساب 
المؤشرات بناء على أساس البيانات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة المرخصة. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم 
الهيئة بإجراء مسوحات ودراسات ألسواق خدمات قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة، وإجراء 

دراسات مقارنات تحليلية عن الخدمات والمؤشرات المحلية والدولية وإصدار تقارير دورية بشأنها.    

المعلومات في  الحالي لخدمات االتصاالت وتقنية  الوضع  الى دراسة  التقرير تهدف  الدراسة المغطاة بهذا 
المملكة، وأنماط استخدامها، واألطر التنظيمية الالزمة لتطوير هذه الخدمات. وهذه الدراسة استمرار للدراسات 
المسحية السابقة لسوق االتصاالت التي تم اجراؤها في الفترة 2007-2009 و 2009-2011 التي هدفت 
لتقييم وفهم سوق خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وأنماط االستخدام من قبل األفراد والمؤسسات 

)مثل الشركات والجهات الحكومية والقطاعات التعليمية(. 
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مقدمة
يعرض هذا التقرير نتائج المسح الميداني لألسر واألفراد الذي قامت به الهيئة ألغراض دراسة سوق االتصاالت. 
ينقسم التقرير إلى عدة أقسام ويتناول بإيجاز المنهجية المستخدمة في المسح الميداني. كما يقدم التقرير 

البيانات الديموجرافية للمشاركين في الدراسة.  

منهجية المسح الميداني 

تم إعداد خطة توزيع شاملة من أجل جمع بيانات المسح الخاص باألفراد/األسر مع آلية متابعة يومية لضمان 
جمع عينات البيانات بحيث يكون هامش الخطأ لنتائج الدراسة في حدود )1.79( ومستوى الثقة )95 %(. وبناء 
كانت  حيث  المملكة،  أنحاء  جميع  المشاركين من  استطالع  تم  العينات،  أخذ  واستراتيجية  الخطة  على هذه 

المهام الرئيسية لهذه المرحلة:
تم إجراء المقابالت وجها لوجه. 	 
تم جمع اكثر من 3000 عينة لمسح األفراد/األسر من جميع أنحاء المملكة باستخدام العينة 	 

الطبقية.
 تم ادخال معلومات االستبانات باستخدام األجهزة الذكية.	 
تم استخدام المسح اإللكتروني للتقليل من األخطاء أثناء جمع البيانات.	 
تم اختيار االستبانات التي تم تعبئتها بشكل صحيح فقط لغرض التحليل.	 

تم التواصل مع عينة عشوائية من المشاركين الحقًا لغرض ضمان الجودة.	 

تتألف خطة تنفيذ المسح الميداني من العديد من المهام التي شملت إعداد وفحص االستبانات االلكترونية، 
توظيف وتدريب الباحثين، إعداد خطة الزيارات، القيام بجمع البيانات ومتابعة ذلك.

عملية اختيار الباحثين تألفت من مرحلتين:

المرحلة األولى: تم فيها إجراء مقابالت مع الباحثين المتقدمين من أجل اختيار األنسب إلجراء المسح. إذ تم 
تبعًا لذلك  تشكيل فريق المسح من الذكور واإلناث ُجلهم من طلبة الجامعات في المملكة.

المرحلة الثانية: تم تدريب الباحثين من خالل ورش عمل في عدد من المدن الكبرى مثل )الرياض، جده، الظهران( 
بالمسؤوليات  الوعي  خلق   )2( الدراسة،  إجراء  غرض  على  التأكيد   )1( التالية:  النقاط  على  التركيز  مع 
الباحثين على جمع االستبانات. وقد تم إعداد  )3( تدريب  البيانات،  أثناء جمع  االجتماعية واألخالقية 

جداول الزيارات الميدانية لـ 13 منطقة في المملكة.
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شريحة المشاركين والمعلومات الديموجرافية
باستخدام نتائج التعداد السكاني 2010م، تم تحديد حجم العينة لكل منطقة باستخدام عملية أخذ العينات 
الطبقية. تتضمن هذه العملية التقسيم على أساس المناطق. وبعد تحديد حجم العينة المناسب لكل منطقة، 

تم اختيار العينة داخل كل منطقة بناء على  التالي:
العمر )12 - 65(	 
الجنس	 
الجنسية	 

العامة  اإلحصاءات  مصلحة  نشرته  الذي  )2010م(  1431هـ  من  عام  للسكان  التعداد  بيانات  تقرير  ُأعتبر 
المناطق اإلدارية  الميداني من حيث  العينات في كل منطقة يشملها المسح  والمعلومات األساس لتقدير 
ُاستخدمت  بالعمر؛  المتعلقة  الديموجرافية  للبيانات  البيانات  هذه  تضمن  لعدم  ونظرًا  والجنس.  والجنسية 

االحصاءات السكانية لنسب التوزيع العمري من بيانات عام 1428هـ لألعمار 65-12 سنة. 
أثناء إجراء هذه الدراسة تم جمع عينات عشوائية من كل منطقة بناء على معايير العمر والجنس والجنسية. إذ 

تم جمع 3000 عينة في جميع أنحاء المملكة منها 29 % لألسر2.

الشكل 1: نسبة األفراد واألسر )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(
الجدول 1: تركيب العينة حسب المنطقة )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

نسبة العينة )%(3 المنطقة

29.70 الرياض
25.93 مكة المكرمة
4.49 المدينة المنورة
4.06 القصيم

16.85 المنطقة الشرقية
4.62 عسير
2.72 تبوك
1.54 حائل
0.79 الحدود الشمالية
1.59 جازان
1.77 نجران
1.47 الباحة
1.47 الجوف

71%
األفراد

األسر

الشكل 1 : نسبة األفراد واألسر (كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

29%

2 األسر ممثلة برب األسرة والذي هو صاحب الدخل الرئيسي لألسرة والمتخذ للقرارات المتعلقة بخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات.
3 تم اختيار عدد العينات لكل منطقة على أساس التوزيع السكاني في جميع أنحاء المملكة بعد حساب إجمالي عدد السكان لكل منطقة من التعداد 

السكاني 2010م.
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الجدول 2: تركيب العينة حسب الجنسية والجنس )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

المجموعاالناثالذكورالجنسية

%62.54%27.65%34.89سعوديون

%37.46%9.57%27.89غير سعوديين

%100%37.22%62.78المجموع

      

 

الشكل 2: تركيب العينة حسب الجنسية والجنس )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

 الجدول 3: تركيب العينة حسب الفئة العمرية )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

نسبة العينة )%(الفئة العمرية

1212.07-19 سنة
2037.60-29 سنة
3028.62-39 سنة
4013.77-49 سنة
507.94-65 سنة

الجنس

الشكل 2 : تركيب العينة حسب الجنسية والجنس (كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

سعوديغير سعودي

37.47%

62.54%

ذكوراناث

37.23%

62.78%
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منهجية التقييم
5 كما هو مبين في  1 الى  تم تقييم مستويات الرضى فيما يتعلق بمختلف جوانب الخدمات بمقياس من 

الجدول 4.

الجدول 4: درجات تقييم مستوى الرضى4

الدرجةمستوى رضى المستخدم
5ممتاز أو راض جدا
4جيد جدًا أو راض
3جيد أو محايد

2مقبول أو غير راض
1رديئة أو غير راض أبدا

تم تقييم مستويات الرضى عن األسعار فيما يتعلق بمختلف جوانب الخدمات بمقياس من 1 الى 5 كما هو 
مبين في الجدول 5.

الجدول 5: درجات تقييم األسعار5

الدرجةمستوى رضى المستخدم
5رخيصة جدا

4رخيصة
3مقبولة
2مرتفعة

1مرتفعة جدا
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استخدام خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات 
الذين يستخدمون خدمات االتصاالت وتقنية  الدراسة  المئوية لجميع المشاركين في  النسبة   3 يبين الشكل 
المعلومات المختلفة في المملكة 5،4. علمًا أن العينة المستهدفة هي للفئة العمرية الذين تتراوح أعمارهم 

بين 12-65 سنة. 

بأكثر من  الثابت  الهاتف  الصوتية يفوق استخدام  المتنقلة  االتصاالت  أن استخدام خدمة  الشكل  ُيلحظ من 
الضعف.

الشكل 3: مستخدمي االتصاالت وتقنية المعلومات )كنسبة من جميع المشاركين(
المتنقلة  الرئيسية لالتصاالت وتقنية المعلومات: االنترنت، االتصاالت  4 أن استخدام الخدمات  يبين الشكل 
الصوتية، الهاتف الثابت متماثل في جميع المناطق الـ 13 في المملكة؛ وهو ما يدل على انتشار هذه الخدمات 

بشكل متماثل في جميع أنحاء المملكة.

الشكل 4: مستخدمي خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

الشكل 3: مستخدمي االتصاالت وتقنية المعلومات (كنسبة من جميع المشاركين)

االنترنت خدمة االتصاالت المتنقلة جهاز حاسب الهاتف الثابت

42.00%

73.00%

99.02%91.12%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

40%

34%

25% 27%

37%

24%

31%

15%

8%

22%
19%

36%

55%

99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

93%
98%96%

90%90%
93%

87%

81%
85%

89%

83%

الرياض
(906)

مكة
(791)

المدينة
(137)

القصيم
(124)

المنطقة
الشرقية
(514)

عسير
(141)

تبوك
(83)

حائل
(47)

انترنت جوال هاتف ثابت

الحدود
الشمالية

(24)

جازان
(140)

الباحة
(45)

الجوف
(45)

الشكل ٤: مستخدمي خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات (كنسبة مؤية من جميع المشاركين)

نجران
(54)

4 يرجى مالحظة أن مستخدم اإلنترنت يعرف بأنه الشخص الذي استخدم االنترنت مرة واحدة على األقل خالل األشهر الستة الماضية.
5 تستند النتائج الواردة في هذا التقرير الى البيانات تم جمعها من أكثر من 3000 مشارك الذين شملهم المسح في جميع أنحاء المملكة.
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الشكل 5: مقارنة استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات بين األفراد واألسر

يبين الجدول 6 استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات حسب الجنس/الجنسية. إذ ُيلحظ أن نسبة استخدام 
خدمات االتصاالت المتنقلة متماثلة بين الذكور واإلناث، وبالنسبة لكل من السعوديين وغير السعوديين. 

الجدول 6: استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات حسب الجنس/الجنسية )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

غير سعوديينسعودييناناثذكور

23 %53 %50 %37 %الهاتف الثابت

99 %99 %99 %99 %خدمة االتصاالت المتنقلة

85 %95 %96 %88 %االنترنت

87%
93%

85%

69%

43% 40%

االنترنت الحاسب اآللي

األسر

الشكل 5: مقارنة استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات بين األفراد واألسر

الهاتف الثابت

األفراد
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كما يبين الشكل 6 أن استخدام خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات إجمااًل هو أعلى بين السعوديين مقارنة 
بين  بكثير  أقل  الثابتة  الهاتفية  االتصاالت  استخدام  أن  نجد  المثال  سبيل  على  ذلك  ومن  السعوديين.  بغير 

الوافدين غير السعوديين )23 %(  بالمقارنة مع السعوديين )53 %(.

الشكل 6: استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات حسب الجنسية )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

الشكل 7: استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات حسب الجنس )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

الشكل 6 : استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات حسب الجنسية ( كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

االنترنت خدمة االتصاالت المتنقلة الهاتف الثابت

85%

95%
99%99%

23%

53%

سعودي (1910) غير سعودي (1141)

الشكل 7 : استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات حسب الجنس ( كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

االنترنت خدمة االتصاالت المتنقلة الهاتف الثابت

96%
88%

99%99%

50%

37%

ذكر (1902) انثى (1149)



16

الذكور،  مع  بالمقارنة  اإلناث  بين  أعلى  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  خدمات  استخدام  أن   7 الشكل  يبين 
باستثناء استخدام خدمة االتصاالت المتنقلة. ويعد هذا االمر متوقعًا لكون أن الذكور هم أرباب األسر وذوي 
الدخل الرئيس لألسرة. ومن ذلك على سبيل المثال نجد أن استخدام االتصاالت الهاتفية الثابتة لدى الذكور

)37 %( أقل  بالمقارنة مع اإلناث )50 %(.

يبين الشكل 8 استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات حسب الفئات العمرية.

الشكل 8: استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات حسب الفئات العمرية )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

اإلنترنت

الشكل 8: استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات حسب الفئات العمرية (كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

الهاتف الثابت

خدمات اإلتصاالت المتنقلة

12-19 (363) 20-29 (1145) 30-39 (890) 40-49 (415) 50-65 Years (238) 

33% 33% 32% 40%

99%

96% 96% 95% 65%

99% 100% 97%
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خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة الصوتية 

خدمات الهاتف الثابت

استخدام خدمة الهاتف الثابت

السؤال : هل تستخدم خدمة الهاتف الثابت في المنزل؟ )خيار واحد(

ُيلحظ من الشكل 9 أن 42 % من المشاركين يستخدمون خدمة الهاتف الثابت في المنزل.

الشكل 9: مستخدمي الهاتف الثابت )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(
في المقابل فإن 41 % فقط من األسر6 تستخدم خدمة الهاتف الثابت في المنزل، كما هو مبين في الشكل 

.10

الشكل 10: مستخدمي الهاتف الثابت )كنسبة مئوية من األسر(

الشكل 9: مستخدمي الهاتف الثابت (كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

اليستخدمون الهاتف الثابت58.00%

يستخدمون الهاتف الثابت 42.00%

شكل 10: مستخدمي الهاتف الثابت (كنسبة مئوية من األسر)

يستخدم الهاتف الثابت

ال يستخدم الهاتف الثابت 59.00%

41.00%

6   29٪ من الذين يستخدمون الخدمة كجزء من باقة خدمات لم تدرج في حساب المتوسط.
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أسباب عدم استخدام الهاتف الثابت

السؤال : ما األسباب التي حالت دون استخدامك لخدمة الهاتف الثابت؟ )خيارات متعددة(

تبين نتائج المسح أن الغالبية من الذين ال يستخدمون خدمة الهاتف الثابت في المنزل )86.23 %( يستخدمون 
الهاتف المتنقل كخدمة بديلة. في حين ذكر حوالي 13 % منهم أن الخدمة غير متاحة في منطقة سكنهم.

الشكل 11: أسباب عدم استخدام خدمة الهاتف الثابت )كنسبة مئوية من غير المستخدمين(
معدل االنفاق الشهري على خدمة الهاتف الثابت

السؤال : ما هو معدل انفاقك الشهري على خدمة الهاتف الثابت؟ )خيار واحد(

يبين الشكل 12 أن معظم األسر ينفقون ما بين 51-400 ريال شهريا على خدمة الهاتف الثابت. ويقدر متوسط   
اإلنفاق لكل األسر على خدمة الهاتف الثابت حوالي 153 ريال.

 

الشكل 12: معدل االنفاق الشهري على خدمة الهاتف الثابت )كنسبة مئوية من األسر المستخدمة(

Figure 11:    Reasons for not using Fixed Telephony Services (Percentage  of non-users of Fixed Telephony)

جودة الخدمة ليست جيدة مقابل المال

تكلفة الخدمة ال تتناسب مع قيمتها 

عدم القدرة على تحمل التكلفة

غير متاحة

(ال حاجة لها) استخدم الهاتف المتنقل إلجراء المكالمات الصوتية

1.40%

2.99%

7.39%

13.42%
86.23%

الشكل 12 : معدل االنفاق على خدمة الهاتف الثابت (كنسبة مئوية من األسر المستخدمة)

8.81%

SR, 0-50

23.75%

51-100

25.29%

101-200

9.58%

201-400

2.30%

401-600

0.38%

601-800

0.77%

أكثر من
1000

29.12%

جزء من باقة
خدمات
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نتائج دراسة مسح سوق االتصاالت وتقنية المعلومات 2015

تقييم مستوى الرضى عن خدمة الهاتف الثابت

السؤال : كيف تقيم مستوى رضاك عن خدمة الهاتف الثابت؟ )خيار واحد(

يبين الشكل 13 النسب المئوية لمستويات رضى مستخدمي خدمة الهاتف الثابت عن الخدمة. إذ تبين النتائج أن 
ما يقارب 74 % من المستخدمين إما “راٍض” أو”راٍض جدا” عن الخدمة، في حين أن 2 % فقط من المستخدمين 
هم “غير راٍض” أو”غير راٍض أبدا”. وبالتالي فإن متوسط الرضى عن خدمة الهاتف الثابت بين المشاركين هي 

بدرجة )3.84 من 5 - راٍض(.

الشكل 13: الرضى عن خدمة الهاتف الثابت )كنسبة مئوية من المستخدمين(
الشكل 13: الرضى عن خدمة الهاتف الثابت (كنسبة مئوية من المستخدمين)

غير راض أبدًا0.19%

غير راض

محايد

راض

راض جدًا

1.92%

23.77%
62.27%

11.84%
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خدمات االتصاالت المتنقلة الصوتية

استخدام خدمة االتصاالت المتنقل الصوتية

السؤال : هل تستخدم خدمات االتصاالت المتنقلة )إلجراء مكالمات صوتية وإرسال الرسائل(؟ )خيار واحد(

المتنقلة  99 % من المشاركين في االستبيان يستخدمون خدمات االتصاالت  14 أن أكثر من  يوضح الشكل 
الصوتية.

الشكل 14: مستخدمي االتصاالت المتنقلة الصوتية )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

االشتراك في خدمة االتصاالت المتنقلة الصوتية

السؤال : كم عدد خطوط االتصاالت المتنقلة )للمكالمات الصوتية( المشترك بها باسمك الخاص ؟ )مصفوفة(

ولمعرفة نسبة األفراد الذين يمتلكون شريحة أو أكثر للهاتف المتنقل بشقيها )مسبقة الدفع / مفوتر(؛ تبين 
النتائج أن حوالي 80 % من إجمالي المشاركين في المسح ممن يستخدمون خدمات االتصاالت المتنقلة لديهم 
اشتراك واحد أو أكثر باسمهم الخاص؛ في حين أن حوالي 20 % يستخدمون شرائح اتصاالت متنقلة ليست 
مسجلة باسمائهم. ومن ناحية أخرى يبين الشكل 17-15 أن ما نسبته 78 %  تقريبًا من مستخدمي االتصاالت 
المتنقلة لديهم اشتراك في الشرائح المسبقة الدفع، حيث تبلغ نسبة السعوديين ممن لديهم اشتراك في 
الشرائح المسبقة الدفع حوالي 73 % ، ونسبة الوافدين 86 %، في المقابل تبلغ نسبه من لديهم اشتراك في 

الشرائح المفوترة حوالي 18 %، تبلغ نسبة السعوديين 23 % في حين تبلغ نسبة الوافدين حوالي 9 %. 

الشكل 15: اشتراك االتصاالت المتنقلة حسب نوعية الشريحة  

الشكل 14: مستخدمي االتصاالت المتنقلة الصوتية (كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

ال يستخدمون خدمة اإلتصاالت المتنقلة0.98%

%99.02 خدمة اإلتصاالت المتنقلة

الشكل 15 : اشتراك االتصاالت المتنقلة حسب نوعية الشريحة

78.29%

17.81%

20.42%

مشتركي الدفع المسبقمشتركي المفوترغير مشتركين
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نتائج دراسة مسح سوق االتصاالت وتقنية المعلومات 2015

الشكل 16: نسبة اشتراك االتصاالت المتنقلة حسب الجنسية.

الشكل 17 يبين توزيع مستخدمي االتصاالت المتنقلة المشتركين بشريحة مفردة أو متعددة.

الشكل 17: توزيع مستخدمي االتصاالت المتنقلة للمشتركين بخط مفرد أو اكثر: حسب الباقة 

السؤال : ما هي أسباب اشتراكك في أكثر من خط اتصاالت متنقل )للمكالمات الصوتية(؟ )خيارات متعددة(

أن  النتائج  تشير  المثال  سبيل  فعلى  متنقل؛  اتصاالت  خط  من  أكثر  في  االشتراك  أسباب   18 الشكل  يبين 
حوالي 43 % من المشتركين بأكثر من خط لديهم خطوط إضافية منفصلة ألفراد األسرة، وما يقارب من ثلث 

المشتركين 34 % لديهم خطوط خاصة بالعمل أو لالستخدام الشخصي.

الشكل 18: أسباب االشتراك في أكثر من خط اتصاالت متنقل )كنسبة مئوية من إجمالي المشتركين بأكثر من 
خط(

الشكل 16: نسبة اشتراك االتصاالت المتنقلة حسب الجنسية

8.59%
23.04%

86.06%
72.41%

مفوتر

مسبق الدفع

غير سعودي [1141] سعودي [1910]

مسبق الدفع

خط مفرد

اكثر من خط
مفوتر

5.52%

15.02%

  الشكل 18 : أسباب االشتراك في أكثر من خط اتصاالت متنقل (كنسبة مئوية من إجمالي المشتركين بأكثر من خط)

خط منفصل للمكالمات الدولية5.31%

خط اضافي ألغراض أخرى7.19%

االشتراك لشخص اليستطيع االشتراك10.27%

خطوط منفصلة لالستخدام الشخصي والعمل34.25%

خطوط منفصلة ألفراد األسرة42.81%

االستفادة من العروض الترويجية/الباقات44.86%
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مستخدمو خدمة االتصاالت المتنقلة الصوتية

السؤال : كم عدد خطوط االتصاالت المتنقلة التي تستخدمها )للمكالمات الصوتية(؟ )مصفوفة(

مسجلة  )سواًء  الدفع  مسبقة  شرائح  يستخدمون  المتنقل  الهاتف  مستخدمي  من   % 95 أن  النتائج  تبين 
باسمائهم أو غير ذلك( في حين يستخدم 18 % منهم شرائح مفوترة.

الشكل 19: استخدام االتصاالت المتنقلة حسب الباقة 

غير  9 % من  المقابل يستخدم  المفوترة، في  الشرائح  السعوديين يستخدمون  23 % من  أن حوالي  وُيلحظ 
السعوديين الشرائح المفوترة، وحوالي 98 % من غير السعوديين يستخدمون الشرائح مسبقة الدفع مقارنة 

بحوالي 92 % من السعوديين.

الشكل 20: نسبة استخدام االتصاالت المتنقلة حسب الجنسية.

95.30%

17.64%

مستخدمي مسبقة الدفع مستخدمي المفوتر

الشكل 20: نسبة استخدام االتصاالت المتنقلة حسب الجنسية.

6.94%
مفوتر 

مسبق الدفع

22.57%

97.98%

92.20%

غير سعودي (1141) مسبق الدفع (1910)



23
تقرير األفراد/األسر 
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السؤال : ما هي أسباب استخدامك الكثر من خط اتصاالت متنقل )للمكالمات الصوتية(؟ )خيارات متعددة(

تبين النتائج أن ما يقرب من نصف مستخدمي االتصاالت المتنقلة 53 % يستخدمون أكثر من اشتراك خاص 
بالعمل أو لالستخدام الشخصي )سواًء كان ذلك االشتراك مسجل باسمائهم أو غير ذلك( ؛ وحوالي 60 % 

منهم لديهم عدة اشتراكات بغرض االستفادة من عروض مقدمي الخدمة الترويجية.

الشكل 21: أسباب استخدام أكثر من خط اتصاالت متنقل 
)كنسبة مئوية من إجمالي المستخدمين ألكثر من خط(

خط منفصل للمكالمات الدولية

خط اضافي ألغراض اخرى

خطوط منفصلة لالستخدام الشصي والعمل

االستفادة من العروض الترويجية/الباقات

الشكل 21: أسباب استخدام أكثر من خط اتصاالت متنقل (كنسبة مئوية من إجمالي المستخدمين ألكثر من خط)

9.07%

52.98%

12.89%

60.38%
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معدل اإلنفاق الشهري على خدمات االتصاالت المتنقلة )للمكالمات الصوتية( 

السؤال : ما هو معدل إنفاقك الشهري على خدمات االتصاالت المتنقلة )للمكالمات الصوتية(؟ )خيار واحد(

تبين نتائج المسح أن معظم المشاركين 74 % ينفقون ما بين 51 – 400 ريال شهريا على خدمة االتصاالت 
المتنقلة )مكالمات ورسائل(. ويقدر متوسط   اإلنفاق الشهري للمستخدم على خدمات االتصاالت المتنقلة 
الصوتية لعام 2015 م بـحوالي 187ريال مع مالحظة عدم احتساب باقات الخدمات في حساب هذا المتوسط .

الشكل 22: معدل االنفاق الشهري على خدمات االتصاالت المتنقلة الصوتية للخط الرئيسي.الشكل 22: معدل االنفاق الشهري على خدمات االتصاالت المتنقلة الصوتية للخط الرئيسي.

SR. 0-50 51-100 101-200 201-400 401-600 601-800 801-1000 أكثر من
1000

جزء من باقة
خدمات

5.27%

0.70%0.57%
2.00%

6.27%

21.19%21.37%

11.27%

31.38%
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نتائج دراسة مسح سوق االتصاالت وتقنية المعلومات 2015

تقييم أسعار الخدمات لمقدم خدمة االتصاالت المتنقلة الرئيسي

السؤال : كيف تقيم أسعار الخدمات التالية )لمقدم خدمة االتصاالت المتنقلة الرئيسي(؟ )مصفوفة(

أسعار  المشاركون  قيم  إذ  الصوتية،  المتنقلة  االتصاالت  المشاركون ألسعار خدمات  تقييم   23 الشكل  يبين 
خدمة االتصاالت المتنقلة في المتوسط بدرجة مقبول ) 2.8 من 5(. 

الشكل 23: تقييم أسعار خدمات االتصاالت المتنقلة الصوتية للخط الرئيسي7.

*حيث 5 تعني رخيص جدا، و 1 تعني مرتفعة جدًا.

الشكل 23 : تقييم أسعار خدمات االتصاالت المتنقلة الصوتية للخط الرئيسي9

رسائل الوسائط المتعددة2.77

المكالمات الصوتية لشبكة محلية أخرى2.82

خدمات القيمة المضافة2.94

خدمات التجوال2.09

المكالمات الصوتية إلى الجهات الدولية2.31

المكالمات الصوتية للهاتف الثابت3.08

المكالمات الصوتية داخل الشبكة نفسها3.25

الرسائل النصية القصيرة3.23

7    24.68 % من المجيبين »ال يستخدمون« المكالمات الصوتية للجهات الدولية، 46.95 % »اليستخدمون« خدمة التجوال 
الصوتية الدولية، 51.48 % »ال يستخدمون« رسائل الوسائط المتعددة و46،40 % »ال يستخدمون« الخدمات المضافة؛ لم 

يتم تضمينها في الحساب.
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تقييم مستوى الرضى عن مقدم خدمة االتصاالت المتنقلة الرئيسي 

السؤال : كيف تقيم مستوى رضاك عن مقدم خدمة االتصاالت المتنقلة الرئيسي بخصوص ما يلي؟ )مصفوفة(

اإلجمالي العام لتقييم مستوى الرضى عن جودة خدمات االتصاالت المتنقلة: 	 

يبين الشكل 24 أن متوسط درجة رضى المستخدمين عن خدمات االتصاالت المتنقلة يعتبر جيد )3.61 من 5(.

الشكل 24: تقييم مستوى الرضى عن خدمة االتصاالت المتنقلة للخط الرئيسي8.

*حيث 5 تعني راض جدا، و 1 تعني غير راض أبدًا.

الشكل 24: تقييم مستوى الرضى عن خدمة االتصاالت المتنقلة للخط الرئيسي .

سهولة الغاء االشتراك بخدمات اإلتصاالت المتنقلة

التغطية الجغرافية للخدمة وقوة االشارة في منطقتك

سهولة نقل الرقم الى مقدم خدمة آخر

سهولة االشتراك بخدمات االتصاالت المتنقلة

معدل المكالمات الناجحة

 استمرار االتصال بدون انقطاع

جودة الصوت للمكالمات المحلية

3.46%

3.54%

3.55%

3.63%

3.65%

3.66%

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

3.72%

8   ا 30.22 % من المجيبين »ال أعرف« عن سهولة إلغاء الخدمة، 37.64 % »ال أعرف« عن خدمة نقل رقم الهاتف المتنقل لم 
يتم تضمينها في الحساب.
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نتائج دراسة مسح سوق االتصاالت وتقنية المعلومات 2015

تغيير مقدم خدمة االتصاالت المتنقلة الحالي

السؤال :هل لديك نية لتغيير مقدم خدمة االتصاالت المتنقلة الحالي )للمكالمات الصوتية( إلى أي مقدم آخر 
خالل االثني عشر شهرًا القادمة؟ )خيار واحد(

تبين النتائج أن الغالبية العظمى من الذين شملهم المسح اليرغبون في تغيير مقدم الخدمة الحالي، إذ يبين 
الشكل 25 أن حوالي 11 % فقط من المستخدمين لديهم نية لتغيير مقدم الخدمة الحالي خالل 12 شهرًا 
المقبلة. وأرجع حوالي 70  % منهم رغبتهم في التغيير بغرض االستفادة من العروض التنافسية التي يقدمها 

مقدمي الخدمة اآلخرين.

الشكل 25:  نسبة المستخدمين الذين ينون ) تغيير/ عدم تغيير ( مقدم الخدمة االتصاالت المتنقلة الصوتية 

السؤال : ما هي االسباب التي تدفعك لتغيير مقدم خدمة االتصاالت المتنقلة )للمكالمات الصوتية(؟ )خيارات 
متعددة(

الشكل 26: أسباب تغيير مقدم خدمة االتصاالت المتنقلة الصوتية 

الشكل 25:  نسبة المستخدمين الذين ينون ( تغيير/ عدم تغيير ) مقدم الخدمة االتصاالت المتنقلة الصوتية

ال

نعم

89.00%

11.00%

26.01%

37.57%

42.20%

46.82%

69.36%

 الشكل 26: أسباب تغيير مقدم خدمة االتصاالت المتنقلة الصوتية

جودة خدمة عمالء افضل

توفر خدمات وباقات خدمات مدمجة اكثر

جودة خدمات افضل

تغطية جغرافية افضل للخدمة

اسعار تنافسية اقل
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خدمات االنترنت

استخدام االنترنت

السؤال : متى كانت آخر مرة استخدمت فيها االنترنت؟ )خيار واحد(

االنترنت مرة واحدة على األقل  الذي استخدم  بالشخص   - الدراسة  االنترنت- حسب هذه  يعرف مستخدم 
خالل األشهر الستة الماضية. ويبين الجدول 7 استخدام االنترنت خالل الفترة الماضية كنسبة مئوية من جميع 

المشاركين.

الجدول 7: استخدام المشاركين لالنترنت  

النسبة المئوية من جميع المشاركينآخر استخدام لالنترنت

89.77 %خالل الشهر الماضي
0.98 %خالل الثالثة أشهر الماضية
0.36 %خالل الستة أشهر الماضية

0.13 %خالل االثني عشر شهرًا الماضية
0.49 %لم استخدم االنترنت منذ سنة
8.26 %لم استخدم االنترنت مطلقًا

استنادًا إلى هذا التعريف، يبين الشكل 27 أن حوالي 91 % من مجموع المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 
65-12 عاما استخدموا االنترنت مرة واحدة على األقل خالل األشهر الستة الماضية؛ في حين أن حوالي 9 % 

فقط من المشاركين لنفس الفئة العمرية غير مستخدمين لشبكة االنترنت. 

الشكل 27 : مستخدمو االنترنت (كنسبة مئوية من جميع المشاركين)الشكل 27: مستخدمو االنترنت )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

اليستخدمون االنترنت8.88%

يستخدمون االنترنت91.12%



29
تقرير األفراد/األسر 
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االشكال ادناه تظهر نمط استخدام االنترنت لدى المشاركين بناء على عدة معايير مثل المستوى الوظيفي 
والمستوى التعليمي

الشكل 28: مستخدمو االنترنت: حسب الحالة الوظيفة 9.

الشكل 29: مستخدمو االنترنت : حسب المستوى التعليمي.

73.68%

83.11%

86.96%

87.52%

92.15%

94.59%

97.96%

متقاعد (19)

عمل خاص (179)

عاطل عن العمل (91)

موظف في شركة (1196)

ربة منزل (383)

موظف في مؤسسة حكومية (374)

طالب (723)

الشكل 28: مستخدمو االنترنت: حسب الحالة الوظيفة  .

الشكل 29: مستخدمو االنترنت - حسب المستوى التعليمي

100.00%

97.93%

98.87%

95.00%

94.14%

84.64%

67.89%

83.20%

4.35%

دراسة جامعية: شهادة دكتوراه (15)

دراسة جامعية: شهادة ماجستير (145)

دراسة جامعية: شهادة بكالوريوس (1214)

دبلوم (235)

المرحلة الثانوية (704)

المرحلة المتوسطة (358)

المرحلة االبتدائية (217)

ال تعليم رسمي، لكن تجيد القراءة والكتابة (88)

ال تعليم رسمي، وال تجيد القراءة وال الكتابة (22)

9   ا 57.14 % من أفراد العينة الذين أجابوا “أخرى” )147( هم أيضا مستخدمي اإلنترنت، وليس مبين هنا.
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أسباب عدم استخدام االنترنت 

السؤال : ما هي أسباب عدم استخدامك لالنترنت خالل الستة أشهر الماضية؟ )خيارات متعددة(

المعرفة  ُيلحظ أن من أكثر األسباب هو عدم  إذ  30 عددًا من أسباب عدم استخدام االنترنت،  يبين الشكل 
بكيفية استخدام االنترنت بنسبة 53 % من غير مستخدمي االنترنت، في حين أن ممانعة العائلة إلستخدام 
االنترنت كانت أقل األسباب بنسبة 3 % تقريبًا من غير المستخدمين. في المقابل يخطط حوالي 17 % من غير 

المستخدمين الستخدام االنترنت في غضون الستة أشهر المقبلة كما هو موضح في الشكل 31.   

الشكل 30: أسباب عدم استخدام االنترنت خالل الستة أشهر الماضية 

السؤال : هل تخطط الستخدام االنترنت خالل الستة أشهر القادمة؟ )خيار واحد(

من بين غير المستخدمين 17 % فقط يخططون الستخدام االنترنت في غضون الستة أشهر المقبلة.

الشكل 31: التخطيط الستخدام االنترنت خالل الستة أشهر القادمة )كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين(.

ال أعرف كيفية استخدام االنترنت

غير متاحة

ال أعرف ما هو االنترنت

عدم القدرة على تحمل التكلفة

ال أعرف كيف احصل على اتصال باالنترنت

عائلتي ال تسمح لي

الشكل 30: أسباب عدم استخدام االنترنت خالل الستة أشهر الماضية

53.14%

19.56%

24.72%

12.18%

8,49%

2.58%

شكل 31: التخطيط الستخدام االنترنت خالل الستة أشهر القادمة (كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين).

83.00%

1700%

00.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%  90.00%

ال

نعم
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الشكل 32: التخطيط الستخدام االنترنت خالل الستة أشهر القادمة حسب الجنس والجنسية 
)كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين(.

الشكل 33: التخطيط الستخدام االنترنت خالل الستة أشهر القادمة حسب الفئات العمرية 
)كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين(.

السؤال :ما هي  الخدمات/ التطبيقات التي تستخدمها؟ )خيارات متعددة(

تم طرح هذا السؤال على المشاركين الذين ال يستخدمون االنترنت؛ إذ اتضح أن 7 % منهم ليس لديهم معرفة 
بخصوص تقنيات االنترنت. ومع أن بعض المشاركين ممن أجابوا بعدم استخدام االنترنت؛ إال أنهم يستخدمون 
عدة تطبيقات دون أن يدركوا أنهم يستخدمون االنترنت؛ إذ ُلحظ ذلك من نتيجة إحدى االسئلة أن 7 % من 
أصل 271 يستخدون إحدى هذه التطبيقات من ذلك على سبيل المثال: الواتساب، الفيسبوك، تويتر، يوتيوب، 

خرائط جوجل، دروببوكس، جوجل، سكايب، بإالضافة إلى األلعاب على االنترنت والشبكة التلفزيونية.

الشكل 34: مستخدمي االنترنت غير المدركين إلستخدامها 
)كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين(

الشكل 32: التخطيط الستخدام االنترنت خالل الستة أشهر القادمة حسب الجنس والجنسية (كنسبة مئوية من إجمالي غير المستخدمين)

42.00%
73.00%

99.02%

91.12% 10.23%
14.74%

16.33%

10.81%

ذكر [222] انثى [49] سعودي [95] غير سعودي [176] 

الشكل 33: التخطيط الستخدام االنترنت خالل الستة أشهر القادمة حسب الفئات العمرية (كنسبة مئوية من إجمالي غير المستخدمين)

99.02%

91.12%

12-19 (22)  20-29 (51)  30-39 (38)  40-49 (21)  

9.69%

33.96%

13.64%
99.02%15.83%

17.85%

سنة  (83) 50-65

الشكل 34: مستخدمي االنترنت غير المدركين إلستخدامها (كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين)

ال يستخدمون االنترنت

يجهلون استخدام االنترنت

92.99%

7.01%
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مكان استخدام االنترنت

السؤال : في أي مكان  تستخدم االنترنت عادة؟ )خيارات متعددة(

يبين الشكل 35 األماكن التي يستخدمها المشاركون في الدخول إلى خدمات االنترنت، إذ يتبين أن معظم 
المشاركين )حوالي 78 %( يستخدمون االنترنت في المنزل، بينما يستخدم حوالي 47 % في األماكن العامة. 

وتبين األشكال 36-37 أماكن استخدام االنترنت حسب الجنس والفئة العمرية.

الشكل 35: مكان استخدام االنترنت 

الشكل 36: مكان استخدام االنترنت )حسب الجنس(. 

26.01%

47.05%

42.95%

31.08%

21.73%

15.97%

5.58%

المنزل

اماكن عامة

العمل

منزل شخص آخر

المطاعم / المقاهي

مكان الدراسة

مقاهي االنترنت

 الشكل 35: مكان استخدام االنترنت

الشكل 36: مكان استخدام االنترنت (حسب الجنس)

90.51%
77.44%

84.60%
51.10%

65.62%
39.64%

31.33%
18.93%

34.20%
20.66%

21.24%
12.83%

2.70%
6.52%

المنزل

العمل

أماكن عامة

المطاعم/المقاهي

منزل شخص آخر

مكان الدراسة

مقاهي االنترنت

ذكر [1902] أنثى [1149]
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الشكل 37: مكان استخدام االنترنت حسب الفئات العمرية.

منرل شخص اخر

أماكن عامة

المنزل

مقاهي االنترنت

المطاعم/ المقاهي

العمل

مكانالدراسة

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 80.00%

50-65 2.10%

3.13%

8.31%

22.01%

27.55%

(238) 

40-49(415) 

30-39(890) 

20-29(1145) 

12-19(363) 

11.34%

19.52%

27.75%

35.72%

27.55%

17.65%

27.23%

44.38%

51.79%

45.45%

8,40%

13.01%

16.97%

24.80%

23.42%

1.26%

2.17%

3.93%

6.38%

9.64%

86.55%

83.37%

80.22%

81.05%

87.88%

34.45%

مكان
الدراسة

منرل شخص
اخر أماكن عامة

المطاعم/
المقاهي

مقاهي
االنترنت العملالمنزل

سنة

52.29%

50.67%

36.86%

6.06%
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مدة استخدام االنترنت

السؤال : كم متوسط عدد الساعات باليوم التي تقضيها في استخدام االنترنت؟ )خيار واحد(

حرصت الدراسة على تحليل المدد الزمنية التي يقضيها المستخدم في استخدام االنترنت؛ إذ يبين الشكل 38 
87 % من مستخدمي االنترنت يقضون ساعتين أو أكثر يوميا على االنترنت، في حين أن حوالي أن حوالي 

15 %يقضون أكثر من 8 ساعات في اليوم، كما أن النسبة األكبر من مستخدمي االنترنت تقضي ما بين ساعتين 
إلى 8 ساعات يوميًا. 

الشكل 38: تكرار استخدام االنترنت )كنسبة مئوية من مستخدمي االنترنت(.
الشكل 39 يوضح نمط استخدام االنترنت بين المشاركين حسب الجنسية. إذ ُيلحظ أن فترات قضاء السعوديين 

على االنترنت يوميًا تفوق الفترات التي يقضيها غير السعوديين. 

أكثر إستخدامًا  ُيلحظ أن اإلناث  إذ  الجنس،  المشاركين حسب  40 يوضح نمط استخدام االنترنت بين  الشكل 
لالنترنت من الذكور. 

الشكل 39: تكرار استخدام االنترنت: )حسب الجنسية (.

الشكل 40: تكرار استخدام االنترنت )حسب الجنس(.

الشكل 38 : تكرار استخدام االنترنت (كنسبة مئوية من مستخدمي االنترنت)

من 4 الى 8 ساعات في اليوم36.04%

اكثر من 8 ساعات في اليوم14.82%

من 2 الى 4 ساعات في اليوم35.76%

اقل من ساعتين في اليوم13.38%

15%
11%

37%
30%

22%
39%

11%
15%

أقل من ساعتين في اليوم

من 2 إلى 4 ساعات في اليوم

من 4 إلى 8 ساعات في اليوم

أكثر من 8 ساعات في اليوم

غير سعودي [1141]

سعودي [1910]

14%

8%

27%

36%

45%

13%

15%

اقل من ساعتين في اليوم

 من 2 الى 4 ساعات في اليوم

 من 4 الى 8 ساعات في اليوم

 اكثر من  8 ساعات في اليوم

25%

ذكر (1902)

انثى (1149)
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ولمعرفة أكثر الفئات العمرية استخدامًا لالنترنت، يبين الشكل 41 أن الفئة العمرية الذين تتراوح أعمارهم بين 
20 الى 29 عامًا هم الفئة األكثر نشاطًا في استخدام االنترنت . 

الشكل 41: تكرار استخدام االنترنت: )حسب الفئة العمرية(.

من 2 الى 4 ساعات في اليوم

اقل من ساعتين في اليوم

اكثر من 8 ساعات في اليوم

من 4 الى 8 ساعات في اليوم

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%

 (238)65-50 سنة

40-49(415) 

30-39(890) 

20-29(1145) 

12-19(363) 

1.68%

اكثر من 8 ساعات
في اليوم

7.95%

12.25%

18.43%

15.15%

11.76%

من 4 الى 8 ساعات
في اليوم

21.20%

35.51%

40.87%

28.10%

من 2 الى 4 ساعات
في اليوم

29.61%

32.23%

26.05%

اقل من ساعتين
في اليوم

17.59%

10.11%

6.81%

19.01%

27.73%

38.31%

35.17%
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الشكل 42: تكرار استخدام االنترنت )حسب الوظيفة(.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

21.74%

10.53%

6.85%

15.46%

39.13%

10.53%

31.06%

30.41%

6.52%

21.05%

11.42%

16.75%

19.57%

31.58%

33.79%

31.96%

 أقل من ساعتين في اليوم

 أقل من ساعتين
في اليوم

من 2 الى 4 ساعات في اليوم

من 2 الى 4 ساعات
في اليوم

من 4 الى 8 ساعات في اليوم

من 4 الى 8 ساعات
في اليوم

اكثر من 8 ساعات في اليوم

اكثر من 8 ساعات
في اليوم

عاطل عن العمل (92)

متقاعد (19)

عمل خاص (219)

موظف في مؤسسة حكومية (374)

11.98% 23.54% موظف بشركة (1202)12.15%39.85%

6.33% 41.52% ربة منزل (395)11.39%32.91%

19.84% 44.97% طالب (736)11.01%22.15%
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خدمات االنترنت في المنزل

استخدام االنترنت في المنزل

يبين الشكل 43 نسب مستخدمي االنترنت داخل المنازل، إذ تبين النتائج أن 78 % من جميع المشاركين في 
الدراسة يستخدمون االنترنت في المنزل. 

الشكل 43: مستخدمي االنترنت في المنزل )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(.

الشكل 44: مستخدمي االنترنت في المنزل )كنسبة مئوية من اجمالي مستخدمي االنترنت(.

السؤال : هل تستخدم خدمة االنترنت في المنزل؟ )اختيارات متعددة(

45 طريقة الوصول الى االنترنت  التقنيات المستخدمة  للوصول إلى خدمة االنترنت، يبين الشكل  ولمعرفة 
في المنزل، إذ يتضح أن وجود أنواع مختلفة من أساليب الوصول إلى االنترنت في المنزل؛ إال أن أكثرها شيوعًا 
هو عبر االتصاالت المتنقلة(راوتر الجيل الثالث او الجيل الرابع)بنسبة 58 % تقريبًا من مستخدمي االنترنت في 

المنزل. 

 

الشكل 45: نوع التقنية المستخدمة للوصول الى االنترنت في المنزل.

الشكل 43: مستخدمي االنترنت في المنزل (كنسبة مئوية من جميع المشاركين).

ال

نعم

22.00%

78.00%

الشكل 44: مستخدمي االنترنت في المنزل (كنسبة مئوية من اجمالي مستخدمي االنترنت).

14.00%

86.00%

ال

نعم

58.39%
االنترنت باستخدام االتصاالت المتنقلة

في المنزل الجيل الثالث/ الجيل الرابع

خطوط المشتركين الرقمية

األلياف الضوئية

ال أعرف

الطلب الهاتفي

واي ماكس

34.92%

4.95%

3.39%

1.25%

0.18%
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الشكل 46 يبين استخدام االنترنت في المنزل حسب المناطق في المملكة، ومنه يتضح كثافة االستخدام في 
مناطق حائل ونجران والقصيم مقارنة بالمناطق االخرى. أما الشكل 47 فهو يبين استخدام االنترنت في المنزل 
حسب الجنسية، والذي ُيظهر أن حوالي 87 % من مستخدمي االنترنت السعوديين يستخدمونه في المنزل في 
مقابل حوالي 75 % لغير السعوديين. اما الشكل 48 فهو يبين استخدام االنترنت في المنزل حسب الجنس، 
إذ ُيلحظ وجود فجوة في استخدام االنترنت في المنزل بين اإلناث )حوالي 91 %( وبين نسبة الذكور )حوالي 
75 %(. أما توزيع الفئات العمرية لمستخدمي االنترنت في المنزل فيوضحه الشكل 49. إذ كانت الفئة العمرية 

)12-19( هي الفئة األكثر استخدامًا لالنترنت في المنزل بنسبة 88 % . 

الشكل 46: مستخدمي االنترنت في المنزل: بالنسبة للمنطقة.

الشكل 47: مستخدمي االنترنت في المنزل: بالنسبة للجنسية.

الشكل 46: مستخدمي االنترنت في المنزل: بالنسبة للمنطقة

83.22%
78.13%

68.61%

90.32% 89.69%

77.30%
83.13%

97.87%

95.00% 77.14%

92.59% 88.89%

75.56%

الرياض
(906)

مكة
(791)

المدينة
(137)

القصيم
(124)

المنطقة
الشرقية
(514)

عسير
(141)

تبوك
(83)

حائل
(47)

الحدود
الشمالية

(24)

جازان
(140)

نجران
(54)

الباحة
(45)

الجوف
(45)

الشكل 47: مستخدمي االنترنت في المنزل: بالنسبة للجنسية.

85.54%

غير سعودي (1141)75.37%

 سعودي (1910)
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الشكل 48: مستخدمي االنترنت في المنزل: بالنسبة للجنس.

الشكل 49: مستخدمي االنترنت في المنزل: بالنسبة للفئة العمرية.

الشكل 48: مستخدمي االنترنت في المنزل: بالنسبة للجنس

90.51%

77.44%

انثى (1149)

ذكر (1902)

الشكل 49 : مستخدمي االنترنت في المنزل: بالنسبة للفئة العمرية

81.05%20-29 (1127)

87.88%12-19 (362)

80.22%30-39 (858)

83.37%40-49 (413)

65-50(238) سنة86.55%
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أسباب عدم استخدام االنترنت في المنزل

السؤال : ما هي األسباب التي دفعتك لعدم استخدام خدمات االنترنت في المنزل؟ )خيارات متعددة(

الشكل 50: أسباب عدم استخدام االنترنت في المنزل 
)كنسبة مئوية من غير مستخدمي االنترنت  في المنزل(.

أنشطة االنترنت التي يقوم بها المستخدمين في المنزل

السؤال : ألي من األنشطة التالية تدخل إلى االنترنت من المنزل؟

الشكل 51: نشاطات االنترنت في المنزل )كنسبة مئوية من مجموع  مستخدمي االنترنت في المنزل(.

76.58%

17.84%

6.88%

6.88%

5.20%

3.16%

0.56%

ال أحتاج انترنت في المنزل الني استخدم االنترنت المتنقل عن طريق االجهزة الذكية

ال أحتاج انترنت في المنزل الني استخدمه في العمل

ال أحتاج انترنت في المنزل الني استخدمه في االماكن العامة

ال اعرف كيف احصل على اتصال انترنت

ال استخدمه السباب عائلية

غير متاح

عدم القدرة على تحمل التكلفة

الشكل 50: أسباب عدم استخدام االنترنت في المنزل (كنسبة مئوية من غير مستخدمي االنترنت  في المنزل).

90.01%

85.15%

61.73%

53.30%

49.64%

43.13%

39.03%

26.05%

23.15%

17.62%

15.52%

6.47%

تصفح االنترنت

الدخول لمواقع التواصل االجتماعي

البحث عن معلومات حول المنتجات والخدمات

إرسال واستقبال البريد اإللكتروني

اللعب وتحميل ألعاب الفيديو واألفالم ... إلخ

قراءة األخبار والصحف

المكالمات الصوتية عبر بروتوكول االنترنت

التعليم أو األنشطة التعليمية

نشر المعلومات والرسائل الفورية

الخدمات المصرفية

شراء أو طلب المنتجات والخدمات

مكالمة الفيديو الجماعية
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نتائج دراسة مسح سوق االتصاالت وتقنية المعلومات 2015

االنترنت في المنزل باستخدام شبكة الجيل الثالث او الجيل الرابع

متوسط اإلنفاق الشهري على االنترنت في المنزل بإستخدام تقنية )الجيل الثالث او الجيل الرابع(

السؤال : كم تنفق شهريا، في المتوسط، لخدمة االنترنت األساسية في المنزل؟

بتحليل  الدراسة  اهتمت  الخدمات،  على  الطلب  تحليل  في  للمستخدم  المالية  القدرة  معرفة  ألهمية  نظرًا 
معرفة  بغرض  الخدمات  هذه  أسعار  تقييم  وكذلك  الخدمات،  على  الشهرية  المستخدمين  إنفاق  معدالت 
تناسبية هذه األسعار مع الطلب عليها. وهذا القسم من الدراسة يحلل متوسط اإلنفاق الشهري على خدمات 
89 % من  52 أن حوالي  الرابع؛ إذ يوضح الشكل  الثالث والجيل  الجيل  المنزل باستخدام شبكة  االنترنت في 
المستخدمين ينفقون مابين 200-100 ريال شهريًا. حيث بلغ متوسط اإلنفاق الكلي حوالي 157 ريال شهريًا.

 

الشكل 52: متوسط اإلنفاق الشهري على خدمات االنترنت في المنزل  بإستخدام  شبكة الجيل الثالث والجيل 
الرابع )كنسبة مئوية من األسر المستخدمة للخدمة(10.

11.27%

0-50
ريال سعودي

51-100 101-200 201-400 401-600 601-800 801-1000 أكثر من
1000

ريال سعودي

جزء من باقة
خدمات

21.37%

31.38%

21.19%

6.27%

2.00% 0.57% 0.70%

5.27%

الشكل 52: متوسط اإلنفاق الشهري على خدمات االنترنت في المنزل باستخدام شبكة الجيل الثالث والجيل الرابع
(كنسبة مئوية من األسر المستخدمة للخدمة) 12

10  لم يتم تضمين 10.75 % في الحساب - المجيبين الذين أجابوا “ال أعرف”.
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تقييم سعر االنترنت في المنزل

السؤال : يرجى تقييم سعر خدمة االنترنت األساسي الخاص بك في المنزل.

يبين الشكل 53 تقييم سعر االنترنت في المنزل باستخدام شبكة الجيل الثالث والجيل الرابع، حيث بلغ متوسط 
التقييم 2.99 من 5 )مقبول(.

الشكل 53: تقييم سعر االنترنت في المنزل لمقدم الخدمة األساسي باستخدام خدمة الجيل الثالث او الجيل 
الرابع )كنسبة مئوية من مجموع األسر المستخدمة(

تقييم مستوى الرضا عن  خدمة االنترنت في المنزل

السؤال : يرجى تقييم مدى رضاك عن خدمة االنترنت األساسية في المنزل، لكل مما يلي:

يبين الشكل 54 تقييم مستوى الرضا لمستخدمي االنترنت في المنزل؛ إذ ُيلحظ أن متوسط الرضا عن خدمة 
االنترنت في المنزل باستخدام شبكة الجيل الثالث والجيل الرابع هي بتقدير ) 3.46 من 5 - فوق الجيد(. 

الشكل 54: تقييم الرضا لمستخدمي االنترنت في المنزل  لمقدم الخدمة األساسي باستخدام خدمة الجيل 
الثالث او الجيل الرابع )كنسبة مئوية من مجموع المستخدمين(

*حيث 5 تعني راض جدا، و 1 تعني غير راض أبدًا.

الشكل 53: تقييم سعر االنترنت في المنزل لمقدم الخدمة األساسي
باستخدام خدمة الجيل الثالث او الجيل الرابع (كنسبة مئوية من مجموع األسر المستخدمة)

مرتفعة جدًا3.40%

مرتفعة

مقبولة

رخيصة

رخيصة جدًا

68.85%

14.40%

1.83%

11.52%

 الشكل 54: تقييم الرضا لمستخدمي االنترنت في المنزل  لمقدم الخدمة األساسي باستخدام خدمة
الجيل الثالث او الجيل الرابع (كنسبة مئوية من مجموع المستخدمين)ـ

سهولة االشتراك بخدمات االنترنت في المنزل

سرعة التحميل

سرعة الرفع

دعم الخدمة

سهولة الغاء االشتراك بخدمات االنترنتفي المنزل

الزمن المستغرق إلصالح العطل

3.54

3.51

3.53

3.47

3.42

3.29

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
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البصرية  األلياف   ،DSL الرقمية  المشتركين  )خطوط  أخرى  خدمات  باستخدام  المنزل  في  االنترنت 
وأخرى )باستثناء الجيل الثالث او الجيل الرابع(

الشكل 55: توزع  مستخدمي اإلنترنت في المنزل  حسب  نوع الوصول الى اإلنترنت )كنسبة مئوية من عدد 
مستخدمي االنترنت في المنزل باستخدام خطوط المشتركين الرقمية DSL، األلياف البصرية والواي ماكس 

WiMAX كمقدم خدمة رئيسي(

أنواع  االنترنت في المنزل

السؤال : يرجى وصف اشتراك االنترنت الذي أنت مشترك به في المنزل )سرعة االنترنت وليس حد التحميل)

يبين الشكل 56 سرعة االنترنت الذي ُأشترك فيه لخطوط  المستخدمين الرقمية وااللياف البصرية. ونلُحظ هنا 
أن حوالي 26 % من المستخدمين مشتركون في سرعات اتصال 4ميجابيت. أما الشكل 57 فهو يبين اشتراك 
اشتركوا في سرعات  المستخدمين قد  55 % من  أن حوالي  البصرية والذي يوضح  لأللياف  العريض  النطاق 

اتصال 25 ميجابيت.

خطوط  مستخدمي  من  مئوية  )كنسبة  الرقمية.  المشتركين  لخطوط  العريض  النطاق  اشتراك   :56 الشكل 
المشتركين الرقمية(

الشكل 57: اشتراك النطاق العريض لاللياف البصرية. )كنسبة مئوية من مستخدمي االلياف البصرية(

الشكل 55 : توزع مستخدمي اإلنترنت في المنزل حسب نوع الوصول الى الى اإلنترنت (كنسبة مئوية من عدد
مستخدمي االنترنت في المنزل باستخدام خطوط المشتركين الدقمية  DSL, األلياف الضوئية والواي ماكس

WiMAX كمقدم خدمة رئيسي)

االلياف الضوئية12.22%

واي ماكس0.34%

خطوط المشتركين الرقمية87.44%

الشكل 56: اشتراك النطاق العريض لخطوط المشتركين الرقمية (كنسبة مئوية من مستخدمي خطوط المشتركين الرقمية)

25.61%

7.77%

11.31%

17.71%

Mbps4

Mbps2

Mbps20

Mbps10

1.89%
54.72%

24.53%

2.83%

4.72%

8.49%

50 Mbps

25 Mbps

20 Mbps

40 Mbps

200 Mbps

100 Mbps

الشكل 57: اشتراك النطاق العريض لاللياف البصرية. (كنسبة مئوية من مستخدمي االلياف البصرية)
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متوسط اإلنفاق الشهري على االنترنت في المنزل

السؤال :كم تنفق شهريا، في المتوسط على خدمات االنترنت في المنزل؟ )خيار واحد(

يقدر متوسط اإلنفاق الشهري على خدمات االنترنت في المنزل باستخدام شبكات االتصاالت الثابتة  بحوالي 
219 ريال كما يبين الشكل 58.

الشكل 58: متوسط اإلنفاق الشهري على االنترنت في المنزل لمقدم الخدمة االساسي عبر شبكات االتصاالت 
الثابتة )كنسبة مئوية من إجمالي االسر المستخدمة(11

تقييم سعر خدمة االنترنت في المنزل

السؤال : يرجى تقيم أسعار خدمات االنترنت في المنزل.) )خيار واحد(

59 مستوى رضا المستخدمين عن أسعار خدمات االنترنت في المنزل. إذ نلُحظ  أن حوالي يبين الشكل 
70 % من  المستخدمين قيموا  أسعار خدمات االنترنت في المنزل باستخدام شبكات االتصاالت الثابتة بدرجة 

مقبول )2.92 من 5(. 

الشكل 59: تقييم سعر خدمة االنترنت في المنزل عبر شبكات االتصاالت الثابتة )كنسبة مئوية من عدد األسر 
المستخدمة(

34.41%

4.30%

19.35%

23.66%

5.91%
1.61%

الشكل 58: متوسط اإلنفاق الشهري على االنترنت في المنزل لمقدم الخدمة األساسي عبر شبكات االتصاالت الثابتة
(كنسبة مئوية من إجمالي األسر االمستخدمة) 13

0-50
ريال سعودي

51-100 101-200 201-400 401-600 جزء من خدمات
الباقات المدمجة

1.60%

69.52%

10.70%

1.07%

17.11%

الشكل 59: تقييم سعر خدمة االنترنت في المنزل عبر شبكات االتصاالت الثابتة (كنسبة مئوية من عدد األسر المستخدمة)

مرتفعة جدًا

مرتفعة

مقبولة

رخيصة

رخيصة جدًا

11    ا 2.62 % من المجيبين »ال أعرف« ال تظهر هنا.
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تقييم  الرضا على االنترنت في المنزل

السؤال : يرجى تقييم مدى رضاك عن خدمات االنترنت في المنزل، على ما يلي:

يبين الشكل 60 متوسط درجة الرضا عن جودة االنترنت في المنزل باستخدام شبكات االتصاالت الثابتة والتي 
كانت بدرجة )فوق الجيد - 3.59(. 

الشكل 60: تقييم الرضا لمستخدمي االنترنت في المنزل )األسر التي تستخدم االنترنت في المنزل عبر شبكات 
االتصالت الثابتة(

*حيث 5 تعني راض جدا، و 1 تعني غير راض أبدًا.

السؤال : هل تخطط لترقية النطاق الترددي لالنترنت في منزلك إلى أي من األمور التالية في األشهر ال 12 
المقبلة؟

الشكل 61: نسبة من يخططون  لزيادة سرعات التحميل في األشهر ال 12 القادمة )كنسبة مئوية من عدد 
المشتركين من مستخدمي االنترنت في المنزل(.

3.72

3.67

3.63

3.61

3.49

3.41

الشكل 60: تقييم الرضا لمستخدمي االنترنت في المنزل (األسر التي تستخدم االنترنت في المنزل عبر شبكات االتصالت الثابتة)

سرعة التحميل

سرعة الرفع

دعم الخدمة

سهولة االشتراك بخدمات االنترنت في المنزل

الزمن المستغرق إلصالح العطل

سهولة الغاء االشتراك بخدمات االنترنت في المنزل

لم أقرر بعد55.89%

ليس لدي الرغبة في 
زيادة عرض النطاق 

الترددي لإلنترنت

Mbps20

Mbps40

Mbps100

29.17%

5.98%

1.58%

0.70%
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خدمات االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة

استخدام خدمات االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة

اهتمت الدراسة بتحليل أنماط استخدام خدمة االنترنت عبر شبكات االتصاالت  المتنقلة لمعرفة سلوك األفراد 
واألسر للتعامل مع هذا الخدمة خصوصًا مع تنامي األقبال عليها بشكل متزايد.

السؤال : متى كانت اخر مرة استخدمت فيها االنترنت عبر االتصاالت  المتنقلة؟ )باستثناء االنترنت عبر االتصاالت 
المتنقلة براوترالجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل(  )خيار واحد(

المشاركين(  )كنسبة مئوية من جميع  المتنقلة  االتصاالت  االنترنت عبر شبكات  62 مستخدمو  الشكل  يبين 
79 % منهم  ، وأن حوالي  الماضية  الستة أشهر  الخدمة خالل  المشاركين قد استخدموا هذه  82 % من  أن 

استخدموا هذه الخدمة خالل الشهر الماضي كما يبين ذلك الجدول 8 .    

الجدول 8: اخر استخدام لالنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )باستثناء االنترنت عبر شبكات االتصاالت 
المتنقلة براوتر الجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل(

% من كل المجيبين اخر استخدام لالنترنت

% 78.81 خالل الشهر الماضي
% 2.75 خالل ال3 اشهر الماضية
% 0.44 خالل ال6 اشهر الماضية
% 0.10 خالل ال12 شهر الماضي
% 0.46 لم تستخدم خالل ال12 شهر الماضي

لم يستخدم االنترنت مطلقا 17.44 %

االتصاالت  عبر شبكات  االنترنت  )باستثناء  المتنقلة  االتصاالت  عبر شبكات  االنترنت  62: مستخدمو  الشكل 
المتنقلة براوترالجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل( )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(12

الشكل 63 يوضح تصنيف استخدام االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )حسب الجنسية(، إذ ُيلحظ تفوق 
السعوديين بنسبة االستخدام )حوالي 80 %( على غير السعوديين )حوالي 66 %( . 

أما الشكل 64 فيبين تصنيف استخدام االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )حسب الجنس(، والذي يبين 
تفوق نسبة األناث )78 %( على الذكور ) حوالي 72 %(.

االتصاالت  عبر شبكات  االنترنت  )باستثناء  المتنقلة  االتصاالت  عبر شبكات  االنترنت  63: مستخدمو  الشكل 
المتنقلة براوترالجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل( )حسب الجنسية(

18.00%

82.00%

ال يستخدمون االنترنت

يستخدمون االنترنت

الشكل 62: مستخدمو االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة (باستثناء االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة براوتر
الجيل الثالث أو الجيل الرابع في المنزل) (كنسبة مئوية من جميع المشاركين) 14

 الشكل 63 : مستخدمو االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة (باستثناء االنترنت عبر شبكات االتصاالت
المتنقلة براوتر الجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل) (حسب الجنسية)

غير سعودي (1123)65.70%

سعودي (1875)80.10%

12 مستخدمو اإلنترنت الذين أجابوا على هذا السؤال تتراوح أعمارهم بين 12-65 سنة.
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االتصاالت  عبر شبكات  االنترنت  )باستثناء  المتنقلة  االتصاالت  عبر شبكات  االنترنت  64: مستخدمو  الشكل 
المتنقلة براوترالجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل( حسب الجنس

يبين الشكل 65 استخدام االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة لجميع الفئات العمرية؛ إذ ُيلحظ  أن استخدام 
االنترنت يزيد بين المشاركين ضمن الفئة العمرية 20-29 عاما ويقل في الفئة العمرية 50-65 عاما.

االتصاالت  عبر شبكات  االنترنت  )باستثناء  المتنقلة  االتصاالت  عبر شبكات  االنترنت  65: مستخدمو  الشكل 
المتنقلة براوترالجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل( حسب الفئات العمرية

الشكل 64: مستخدمو االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة (باستثناء االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة براوتر

الجيل الثالث أو الجيل الرابع في المنزل) حسب الجنس

78.36%

72.48%

أنثى (1116)

ذكر (1882)

الشكل 65 : مستخدمو االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة (باستثناء االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة
براوتر الجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل) حسب الفئات العمرية

76.42%

61.71%

71.01%

65.30%

47.90%

20-29 (1127)

12-19 (362)

30-39 (858)

40-49 (413)

 (238)50-65
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أسباب عدم استخدام خدمة االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة

السؤال : ما األسباب التي حالت دون استخدامك لخدمات االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة؟ )خيارات 
متعددة(

 

عبر شبكات  االنترنت  )باستثناء  المتنقلة  االتصاالت  عبر شبكات  االنترنت  استخدام  أسباب عدم   :66 الشكل 
االتصاالت المتنقلة راوترالجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل( )كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين(

االشتراك في خدمة االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة

السؤال : كم عدد اشتراكات االنترنت عبر االتصاالت المتنقلة التي تمتلكها باسمك؟ )مصفوفة(

)باستثناء االنترنت عبر شبكات  المتنقلة  المشتركون في خدمة االنترنت عبر شبكات االتصاالت   :67 الشكل 
اجمالي مستخدمي  من  مئوية  )كنسبة  المنزل(  في  الرابع   الجيل  او  الثالث  براوترالجيل  المتنقلة  االتصاالت 

االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة(

الشكل 66 : أسباب عدم استخدام االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة (باستثناء االنترنت عبر شبكات االتصاالت
المتنقلة راوتر الجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل) (كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين)

3.01%

1.96%

6.02%

6.78%

87.95%

عدم القدرة على تحمل التكلفه

حهازي غير متوافق

غير متاحة1.51%

صعبة االستخدام0.75%

ليس لدي علم بخدمات االنترنت المتنقل

ال اعرف كيفية استخدامها

ال احتاج لخدمات االنترنت المتنقل

 الشكل 67: المشتركون في خدمة االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة (باستثناء االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة
(براوترالجيل الثالث او الجيل الرابع  في المنزل) (كنسبة مئوية من اجمالي مستخدمي االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة

مشتركين

غير مشتركين

60.00%

40.00%
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تقرير األفراد/األسر 

نتائج دراسة مسح سوق االتصاالت وتقنية المعلومات 2015

الطريقة المستخدمة للدخول الى االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة

السؤال : ما هي الطريقة التي تستخدمها للدخول الى خدمة االنترنت عبر االتصاالت المتنقلة؟ )خيارات متعددة(

الشكل 68: نوع شريحة االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة المستخدمة )باستثناء االنترنت عبر شبكات 
االتصاالت المتنقلة براوترالجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل( )كنسبة مئوية من اجمالي المشتركين(

المستخدمين  قبل  المستخدمة من  المتنقلة  االتصاالت  عبر شبكات  االنترنت  توزيع شرائح  يبين   69 الشكل 
ما بين شريحة واحدة أو عدة شرائح؛ إذ يتضح أن  معظم المستخدمين يستخدمون شريحة واحدة  للدخول 

لالنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة.

شبكات  عبر  االنترنت  )باستثناء  المستخدمة  المتنقلة  االتصاالت  شبكات  عبر  االنترنت  شرائح   :69 الشكل 
االتصاالت المتنقلة براوتر الجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل( )شريحة واحدة مقابل شرائح متعددة(

الشكل 68: نوع شريحة االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة المستخدمة (باستثناء االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة براوتر

الجيل الثالث أو الجيل الرابع في المنزل) (كنسبة مئوية من إجمالي المشتركين)

31.00%

49.93%

شريحة بيانات خاصة

باقات بيانات مضافة للشريحة الصوتية

93.57%
مشتركي شريحة بيانات خاصة (698)

مشتركي باقات بيانات
مضافة للشريحة الصوتية (640)

6.43%

90.94%

9.06%

الشكل 69: شرائح االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة المستخدمة (باستثناء االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة
براوترالجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل) (شريحة واحدة مقابل شرائح متعددة)

عدة شرائح شريحة واحدة
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األنشطة التي يقوم بها مستخدمو االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة

السؤال : ما هي األنشطة التي تقوم بها من خالل االنترنت عبر االتصاالت المتنقلة؟ )خيارات متعددة(

الشكل 70 يبين قائمة األنشطة التي يقوم بها المستخدمون عند استخدام االنترنت )عبر شبكات االتصاالت 
المتنقلة(.

الشكل 70: األنشطة التي يقوم بها مستخدمو االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )باستثناء االنترنت 
اجمالي  من  مئوية  )كنسبة  المنزل(  في  الرابع  الجيل  او  الثالث  براوترالجيل  المتنقلة  االتصاالت  شبكات  عبر 

مستخدمي االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة( 

الدخول لمواقع التواصل االجتماعي

تصفح االنترنت

البحث عن معلومات حول المنتجات والخدمات

إرسال وإستقبال البريد االلكتروني

المكالمات الصوتية عبر بروتوكول االنترنت

قراءة األخبار والصحف

التعليم أو األنشطة التعليمية

الخدمات المصرفية

شراء أو طلب المنتجات والخدمات

82.23%

66%

37%

46%

29.73%

15.22%

20%

9.69%

4.30%

الشكل 70: األنشطة التي يقوم بها مستخدمو االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة (باستثناء االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة
 (براوترالجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل) (كنسبة مئوية من اجمالي مستخدمي االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة 
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تقرير األفراد/األسر 

نتائج دراسة مسح سوق االتصاالت وتقنية المعلومات 2015

معدل اإلنفاق الشهري على خدمات االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )شريحة بيانات(

المتنقلة  االتصاالت  عبر  االنترنت  لخدمات  الرئيسي  اشتراكك  على  الشهري  انفاقك  معدل  هو  ما  السؤال: 
والمسجل باسمك؟ )مصفوفة(

لشرائح  المتنقلة  االتصاالت  شبكات  عبر  االنترنت  خدمات  على  الشهري  اإلنفاق  متوسط   71 الشكل  يبين 
البيانات، إذ يتضح أن متوسط اإلنفاق بحدود 150 ريال شهريا.

الشكل 71: معدل االنفاق الشهري على خدمات االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )باستثناء االنترنت 
عبر شبكات االتصاالت المتنقلة براوترالجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل( )شريحة بيانات(

الشكل 71 : معدل االنفاق الشهري على خدمات االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة
(باستثناء براوتر الجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل) (شريحة بيانات)

22.08%

ريال سعودي
0-50

32.63%

51-100

24.19%

101-200

12.10%

201-400

2.25%

401-600

0.98%

601-800 601-800 اكثر من ريال
سعودي 1000

جزء من
خدمات

الباقات المدمجة

0.00% 0.14%

5.63%
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تقييم أسعار خدمات االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )شريحة بيانات(

السؤال: كيف تقيم أسعار خدمات االنترنت عبر االتصاالت المتنقلة الشتراكك الرئيسي؟ (شريحة بيانات خاصة( 
)مصفوفة(.

بتحليلها بغرض معرفة مناسبة  الدراسة  اهتمت  التي  الهامة  االنترنت من األمور  تقييم أسعار خدمات  يعتبر 
األسعار التي يقدمها مقدموا الخدمة ومدى مالئمتها للطلب على الخدمة. الشكل 72 يبين أن المشاركين 
بدرجة  خاصة  بيانات  شرائح  باستخدام  المتنقلة  االتصاالت  شبكات  عبر  االنترنت  خدمات  أسعار  قٌيموا 

)مقبول- 3.09 من 5(. 

شبكات  عبر  االنترنت  )باستثناء  المتنقلة  االتصاالت  شبكات  عبر  االنترنت  خدمات  أسعار  تقييم   :72 الشكل 
االتصاالت المتنقلة براوترالجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل( )شريحة بيانات(  

2.86%

4.77%

60.22%

9.54%

غير راض أبدا

غير راض

محايد

راض

راض جدا

22.62%
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تقرير األفراد/األسر 

نتائج دراسة مسح سوق االتصاالت وتقنية المعلومات 2015

تقييم مستوى الرضى عن مقدم خدمات االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة الرئيسي

السؤال : كيف تقيم مستوى رضاك عن خدمات االنترنت عبر االتصاالت المتنقلة المقدمة من مقدم الخدمة 
الرئيسي لديك؟ )شريحة بيانات خاصة( )مصفوفة( 

 يعتبر تقييم مستوى الرضى عن جودة الخدمات من األمور الهامة لمنظم الخدمات ومقدمها بهدف تحسين 
مستوى  متوسط  يبين   73 الشكل  االنترنت.  خدمات  ذلك  ومن  انتشارها  مدى  وتوسيع  الخدمة  مستوى 
الرضى عن خدمة االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة من مقدم الخدمة الرئيسي لدى المستخدم إذ أن 

المشاركين قٌيموا مستوى الرضى بدرجة )جيد - 3.6 من 5(.

الشكل 73:  تقييم مستوى الرضى عن خدمات االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )باستثناء االنترنت عبر 
شبكات االتصاالت المتنقلة براوترالجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل( )شريحة بيانات خاصة(

*حيث 5 تعني راض جدا، و 1 تعني غير راض أبدًا.

الشكل 73 : تقييم مستوى الرضى عن خدمات االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة
(باستثناء االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة براوتر الجيل الثالث او الجيل الرابع في المنزل) (شريحة بيانات خاصة)

3.646

3.653

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

3.585

3.558

3.528

سهولة االشتراك بخدمات االنترنت المتنقل

سرعة االنترنت واالستجابة

سهولة الغاء االشتراك بخدمات االنترنت المتنقل

التغطية الجغرافية في منطقتك

دعم الخدمة
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باقات الخدمات 

أنواع الخدمات المدمجة

السؤال: أي من الخدمات التالية التي تستخدمها؟ )خيارات متعددة(

يوضح الشكل 74 أن ما يقرب من 7  % من مستخدمي الخدمات المدمجة اشتركوا بالهاتف الثابت مع باقات 
االنترنت الثابتة في حين أن حوالي 67 % منهم اشتركوا في باقات تقدم خدمات االتصاالت المتنقلة الصوتية 

مع خدمات االنترنت.

الشكل 74: أنواع استخدام الخدمات المدمجة )كنسبة مئوية من عدد المستخدمين(

خدمة االتصاالت المتنقلة 67.30%
مع اشتراك انترنت متنقل

الهاتف الثابت مع اشتراك 
انترنت ثابت

أجهزة اتصال ذكية مع خدمة 
االتصاالت المتنقلة و/أو اشتراك 

انترنت متنقل

الهاتف الثابت مع تلفزيون االنترنت 
واشتراك انترنت ثابت

6.63%

1.63%

1.54%
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تقرير األفراد/األسر 

نتائج دراسة مسح سوق االتصاالت وتقنية المعلومات 2015

أسباب عدم استخدام باقات الخدمات المدمجة

السؤال : ما األسباب التي حالت دون استخدامك لباقات الخدمات المدمجة؟ )خيارات متعددة(

على الرغم من انتشار باقات الخدمات ، وتنافس مقدمي الخدمة لتقديم أفضل العروض لجذب المستخدين؛ 
إال أن هناك شريحة التستخدم هذه الباقات لعدة أسباب. الشكل 75 يبين أهم أسباب عدم استخدام باقات 
الخدمات المدمجة، إذ ُيلحظ ان حوالي 58 % من المشاركين ال يستخدمون باقات الخدمات لعدم احتياجهم 

لها ، بينما 28 % منهم ليس لديهم معرفة بباقات الخدمات.

الشكل 75: أسباب عدم استخدام باقات الخدمات المدمجة )كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين(

ضعف الدعم 
التقني للعمالء

صعبة االستخدام

عدم القدرة على 
تحمل الكلفة

صعوبة في الفهم واالختيار

ال أعلم كيفية الحصول على 
باقات الخدمات المدمجة

ال أحتاج لباقات الخدمات المدمجة

ليس لدي علم بباقات 
الخدمات المدمجة

4.15%

4.25%

7.08%

7.13%

15.53%

27.62%

58.22%
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معدل اإلنفاق الشهري لباقات الخدمات المدمجة

باقات خدمات االتصاالت المتنقلة )صوت / انترنت(

االنترنت عبر  الصوتية مع  اشتراك  المتنقلة  المتوسط -  على االتصاالت  تنفق شهريا - في  : كم   السؤال 
االتصاالت المتنقلة؟ )خيار واحد(

الشكل 76: متوسط اإلنفاق الشهري على  االتصاالت المتنقلة للمكالمات الصوتية مع باقات االنترنت )كنسبة 
مئوية من عدد المستخدمين(13

تقييم السعر على باقات الخدمات

السؤال : يرجى تقيم سعر الخدمات التالية:

يبين الشكل 77 مستوى الرضى عن أسعار الباقات المدمجة لخدمات االتصاالت إذ يتضح أن أسعار الباقات 
الخاصة بالهاتف الثابت مع اشتراك انترنت ثابت هي األكثر رضى بين المستخدمين، بينما كانت أسعار الباقات التي 
تقدم اجهزة اتصال ذكية مع الخدمات الصوتية واشتراك انترنت أقل في مستوى الرضى لدى المستخدمين. 
حيث بلغ مستوى الرضى عن أسعار خدمة الهاتف الثابت مع اشتراك انترنت ثابت هي 61 %، بينما كان مستوى 

الرضى عن أسعار الباقات التي تقدم اجهزة اتصال ذكية مع الخدمات الصوتية واشتراك انترنت 54 %.        

الشكل 77: مستوى الرضى عن أسعار الباقات المدمجة لخدمات االتصاالت 
*حيث 5 تعني راض جدا، و 1 تعني غير راض أبدًا.

8.43%

0-50
ريال سعودي

19.67%

51-100

29.88%

101-200

25.89%

201-400

10.21%

401-600

3.70%

601-800

1.33%

801-1000

0.89%

اكثر من 1000
ريال سعودي 

اجهزة اتصال ذكية مع خدمة االتصاالت المتنقلة و/أو اشتراك
انترنت متنقل

خدمة االتصاالت المتنقلة مع اشتراك انترنت متنقل

الهاتف الثابت مع تلفزيون االنترنت واشتراك انترنت ثابت

الهاتف الثابت مع اشتراك انترنت ثابت

الشكل 77: مستوى الرضى عن أسعار الباقات المدمجة لخدمات االتصاالت

2.688

2.941

2.825

3.027

5.0004.0003.0002.0001.000

13   ا 8.77 % المجيبين الذين أجابوا “ال أعرف” ليست مدرجة في الحساب.
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تقييم مستوى الرضى عن باقات الخدمات

السؤال : كيف تقيم مستوى رضاك عن الخدمات التالية؟ )خيار واحد(

الشكل 78: مستوى الرضى العام انواع باقات الخدمات
الشكل 78 : مستوى الرضى العام انواع باقات الخدمات

3.389

3.676

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

3.250

3.176

خدمة االتصاالت المتنقلة مع اشتراك انترنت متنقل

الهاتف الثابت مع اشتراك انترنت ثابت

اجهزة اتصال ذكية مع خدمة االتصاالت المتنقلة و/أو
اشتراك انترنت متنقل

الهاتف الثابت مع تلفريون االنترنت واشتراك انترنت ثابت
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عدم الرضا عن باقات الخدمة

السؤال : ما هي أسباب عدم الرضا بالنسبة لباقات الخدمات المدمجة؟ )خيارات متعددة(

الشكل 79 يبين  أسباب عدم الرضا لدى المستخدمين غير الراضين عن الخدمات المدمجة. إذ يتضح أن هؤالء 
لديهم عدد من األسباب لعدم الرضى ، فعلى سبيل المثال ، يبدي حوالي 63 % من هؤالء عدم  رضاهم عن 
باقة خدمات الهاتف الثابت باشتراك انترنت بسبب أن قيمة الخدمة ال تتناسب مع تكلفتها. بينما يبدي حوالي 
67 % عدم رضاهم عن باقة الهاتف الثابت مع البث التلفزيوني التفاعلي واالشتراك في االنترنت الثابت بسبب 

عدم أستغاللهم وأستفادتهم لكافة خدمات هذه الباقة.  

الشكل 79: أسباب عدم الرضى عن باقات الخدمات المدمجة )كنسبة مئوية من اجمالي المستخدمين غير 
الراضين(

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

62.50%

00.00%

25.00%

12.50%

33.33%

00.00%

66.67%

00.00%

25.00%

25.00%

50.00%

00.00%

67.16%

8.96%

17.91%

5.97%

اجهزة اتصال مع خدمة االتصاالت 
المتنقلة و/أو اشتراك انترنت متنقل

اجهزة اتصال مع
خدمة االتصاالت

المتنقلة و/أو اشتراك
انترنت متنقل

خدمة االتصاالت المتنقلة مع
اشتراك انترنت متنقل

خدمة االتصاالت
المتنقلة مع

اشتراك انترنت
متنقل

الهاتف الثابت مع تلفزيون االنترنت
واشتراك انترنت ثابت

الهاتف الثابت
مع تلفزيون

االنترنت واشتراك
انترنت ثابت

الهاتف الثابت مع اشتراك انترنت ثابت

الهاتف الثابت
مع اشتراك
انترنت ثابت

القيمة ال تتناسب مع التكلفة

مجبر على االشتراك

لست مستفيدًا من كل الخدمات

ال يوجد تنوع في الخدمات
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أجهزة وأنظمة الحاسب اآللي واأللعاب

استخدام أجهزة الحاسب اآللي )مكتبي، محمول، لوحي(

أهتمت الدراسة بتحليل الوضع الحالي الستخدام الحاسب اآللي واالنترنت في المملكة  بهدف التعرف على 
مستويات اإلنتشار, وعادات وأنماط االستخدام حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية. وتغطى الدراسة 

نطاق واسع من مجاالت االستخدام بدءًا من نوعية األجهزة  وانتهاًء بمستويات الرضا عن الخدمات. 

السؤال : هل تستخدم جهاز حاسب )مكتبي، محمول، لوحي(؟ )خيار واحد(

يتضح من الشكل 80 أن 73 % من المشاركين يستخدمون أجهزة الحاسب اآللي بأنواعها المختلفة. الشكل 
81  يبين مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي حسب الجنسية والذي يوضح أن نسبة االستخدام لدى السعوديين 
75 %. الشكل 82 يبين مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي حسب الجنس . أما الشكل 83 يبين مستخدمو أجهزة 

الحاسب اآللي  حسب الفئات العمرية، إذ يتضح أن كثافة االستخدام هي لدى الفئة العمرية )19-12( .   

الشكل 80: مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي }مكتبي، محمول، لوحي{ )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

الشكل 81: مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي }مكتبي، محمول، لوحي{ حسب الجنسية

الشكل 82: مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي }مكتبي، محمول، لوحي{ حسب الجنس

27%

73%

ال

نعم

الشكل 80: مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي {مكتبي، محمول، لوحي} (كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

72.00%

75.00%

غير سعودي (1141) 

سعودي (1910) 

الشكل 81: مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي (مكتبي/محمول/لوحي) حسب الجنسية

الشكل 82: مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي {مكتبي، محمول، لوحي} حسب الجنس

انثى (1149)

ذكر (1902)

69.00%

77.00%
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الشكل 83: مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي }مكتبي، محمول، لوحي{ حسب الفئات العمرية

السؤال : هل تملك أو تستخدم أي من األجهزة التالية؟

الشكل 84: ملكية الحاسبات اآللية }امكتبي / محمول / لوحي{ )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

الشكل 83: مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي {مكتبي، محمول، لوحي} حسب الفئات العمرية

49.90% years50-65 (238)

40-49 (413)

30-39 (858)

20-29 (1127)

12-19 (362)

68.70%

80.40%

82.90%

73.80%

هواتف ذكية

الشكل 84: ملكية الحاسبات اآللية {امكتبي / محمول / لوحي} (كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

جهاز لوحي

حاسب محمول

حاسب مكتبي

73%

55%

30%

15%
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الشكل 85: استخدام األجهزة )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

السؤال : ما هي اللغة المفضلة لديك للتالي؟

التشغيل،  أنظمة   : التالية  االنترنت في االستخدامات  المفضلة لدى مستخدمي  اللغة  التالية  تبين األشكال 
محتوى االنترنت والمحتويات األخرى مثل الملفات وغيرها.

الشكل 86: اللغة المفضلة للمستخدمين14

الشكل 85: استخدام األجهزة (كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

هواتف ذكية 

جهاز لوحي

حاسب محمول

حاسب مكتبي

80%

59%

31%

20%

نظام التشغيل محتوى االنترنت محتويات االلكترونية اخرى

34.00%

66.00%

33.00%
37.00%

63.00%
66.00%

الشكل 86: اللغة المفضلة للمستخدمين 

عربيانجليزي

14   ا 0.5 % من المجيبين اللذين اجابوا »لغات أخرى« لم تظهر هنا.
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أسباب عدم استخدام أجهزة الحاسب اآللي 

السؤال : ما األسباب التي حالت دون استخدامك ألجهزة الحاسب اآللي )مكتبي، محمول، لوحي(؟ )خيارات 
متعددة(

بينت الدراسة أن هناك شريحة من المجتمع التستخدم الحاسب اآللي. الشكل 87 يبين أن حوالي 66 % من 
المشاركين ال يستخدمون أجهزة الحاسب اآللي لعدم حاجتهم لها بسبب استخدامهم أجهزة الهواتف الذكية 

، في حين أن صعوبة االستخدام لم تمثل اال حوالي 4 % من المستخدمين 

الشكل 87: أسباب عدم استخدام أجهزة الحاسب اآللي }مكتبي، محمول، لوحي{ )كنسبة مئوية من اجمالي 
غير المستخدمين(

األنشطة التي يقوم بها مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي )مكتبي، محمول، لوحي(

السؤال : ما هي االنشطة التي تقوم بها بواسطة  الحاسب اآللي )مكتبي، محمول، لوحي(؟ )خيارات متعددة(

أصبح الحاسب اآللي بإنشطته المختلفة  يؤثر في حياة الناس بشكل مباشر أو غير مباشر لما يتمتع به من مميزات 
ال توجد في غيره من الوسائل األخرى . الشكل 88 يبين عدد من األنشطة التي يقوم بها المستخدمون عادة 
عند استخدام أجهزة الحاسب اآللي؛ إذ يتضح أن تصفح االنترنت هو أكثر األنشطة لدى مستخدمي االنترنت 

بنسبة 86 % في حين أن نشاط األلعاب هو أقلها بنسبة 43 %. 

الشكل 88: قائمة األنشطة التي يقوم بها مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي 

ال أحتاج ألجهزة الحاسب

الشكل 87: أسباب عدم استخدام أجهزة الحاسب اآللي {مكتبي، محمول، لوحي} (كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين)

ال استخدمه ألسباب شخصية

ليس لدي علم بأجهزة الحاسب

عدم القدرة على تحمل التكلفة

صعبة االستخدام

66.43%

20.90%

17.11%

6.80%

3.72%

الشكل 88: قائمة األنشطة التي يقوم بها مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي 

85.59%

76.93%

72.50%

71.07%

64.85%

42.98%

تصفح االنترنت

حفظ الوثائق الشخصية

االستماع الى مقاطع الصوت أو مشاهد األفالم

التعليم واألعمال المكتبية

األلعاب

التواصل مع الناس عبر االنترنت / البريد االلكتروني
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التالية تبين األنشطة التي يقوم بها مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي حسب )الجنسية / الجنس /  األشكال 
الفئات العمرية / الوظيفة / المستوى التعليمي( 

الشكل 89: قائمة األنشطة التي يقوم بها مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي حسب الجنسية

الشكل 90: قائمة األنشطة التي يقوم بها مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي حسب الجنس

35.08%
التعليم واألعمال المكتبية

األلعاب

36.37%

39.95%
التواصل مع الناس عبر االنترنت

(البريد االلكتروني / الرسائل الفورية)

37.34%

41.31%
االستماع الى مقاطع الصوت

أو مشاهدة األفالم

37.16%

42.46%
حفظ الوثائق الشخصية

41.72%

49.58%
تصفح االنترنت

42.51%

23.30%

24.01%

(1141)

(1910) سعودي

غير سعودي

الشكل 90 : قائمة األنشطة التي يقوم بها مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي حسب الجنس

التعليم واألعمال المكتبية

األلعاب

التواصل مع الناس 
عبر االنترنت

(البريد االلكتروني / الرسائل الفورية)

االستماع الى مقاطع
الصوت أو المشاهدة األفالم

42.82%
49.42%

36.55%
45.58%

34.64%
42.85%

35.49%
40.80%

29.42%
39.27%

16.45%
27.87%

حفظ الوثائق الشخصية

تصفح االنترنت

ذكر (1902) انثى (1149)
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الشكل 91: قائمة األنشطة التي يقوم بها مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي حسب الفئات العمريةالشكل 91: قائمة األنشطة التي يقوم بها مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي حسب الفئات العمرية

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

4.88%

13.88%

19.11%

27.64%

21.12%

37.06%

33.96%

38.15%

13.34%

30.06%

35.36%

48.87%

23.84%

38.60%

36.47%

45.38%

االستماع الى مقاطع الصوت
أو مشاهدة األفالم

االستماع الى
مقاطع الصوت

أو مشاهدة
األفالم

التواصل مع الناس عبر االنترنت 
(البريد االلكتروني/الرسائل الفورية)

التواصل مع
الناس عبر

االنترنت (البريد 
االلكتروني/الرسائل

الفورية)

التعليم واألعمال المكتبية

التعليم واألعمال
المكتبية

األلعاب

األلعاب

(238)سنة50-65

40-49 (415)

30-39 (890)

20-29 (1145)

53.11% 37.38% 53.90%

22.60%

41.04%

40.56%

47.35%

43.38%

26.09%

44.96%

43.90%

53.14%

49.51%31.46%12-19 (363)

حفظ الوثائق الشخصية

حفظ الوثائق
الشخصية

تصفح االنترنت

تصفح االنترنت
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الشكل 92: قائمة األنشطة التي يقوم بها مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي حسب الوظيفة

تصفح االنترنت

تصفح االنترنت

حفظ الوثائق الشخصية

حفظ
الوثائق

الشخصية

االستماع إلى مقاطع الصوت أو مشاهدة األفالم

االستماع إلى
مقاطع الصوت

أو مشاهدة
األفالم

التواصل مع الناس عبر االنترنت (البريد الفوري/
الرسائل الفورية)

التواصل مع
الناس عبر
االنترنت

(البريد الفوري/
الرسائل الفورية)

التعليم واألعمال المكتبية

التعليم
واألعمال
المكتبية

األلعاب

األلعاب

0.00%

18.48%

0.00%

10.05%

29.12%

21.21%

11.14%

36.41%

26.09%

5.26%

22.83%

55.15%

36.94%

12.15%

41.30%

39.13%

10.53%

25.57%

54.38%

40.27%

28.10%

39.27%

47.83%

5.26%

20.55%

47.16%

40.93%

21.77%

49.18%

39.13%

10.53%

24.66%

57.73%

45.42%

27.85%

42.80%

53.26%

21.05%

27.85%

63.40%

47.84%

31.90%

50.41%

10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

عاطل عن العمل (92)

متقاعد (19)

عمل خاص (219)

موظف بجهة حكومية (388)

موظف بشركة (1202)

ربة منزل (395)

طالب (736)



66

الشكل93 : األنشطة التي يقوم بها مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي حسب المستوى التعليميالشكل 93: قائمة األنشطة التي يقوم بها مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي حسب المستوى التعليمي

تصفج االنترنت

حفظ الوثائق الشخصية

االستماع الى مقاطع الصوت
أو مشاهدة األفالم

التواصل مع الناس عبر االنترنت
(البريد االلكتروني / الرسائل الفورية)

التعليم واألعمال المكتبية

األلعاب

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

دراسة جامعية: شهادة دكتوراه (15) 6.67%

40.00%

28.16%

16.00%

21.34%

21.79%

17.43%

دراسة جامعية: شهادة ماجستير (145)

دراسة جامعية: شهادة بكالوريوس (1236)

شهادة دبلوم (250)

المرحلة الثانوية (717)

المرحلة المتوسطة (358)

المرحلة االبتدائية (218)

التعليم رسمي، لكن تجيد القراءة والكتابة (89)

التعليم رسمي، وال تجيد القراءة والكتابة (23)

األلعاب

86.67%

76.55%

49.19%

32.00%

26.08%

17.04%

11.01%

التعليم
واألعمال
المكتبية

73.33%

81.38%

51.05%

38.80%

31.10%

23.74%

10.09%

التواصل مع
الناس عبر
االنترنت
(البريد

االلكتروني /
الرسائل الفورية)

20.00%

71.03%

48.95%

33.20%

35.43%

31.56%

20.18%

االستماع الى
مقاطع الصوت

أو مشاهدة
األفالم

80.00%

84.14%

53.72%

42.00%

34.59%

27.65%

15.14%

حفظ الوثائق
الشخصية

80.00%

83.45%

59.87%

42.00%

41.56%

31.28%

16.97%

3.37% 1.12% 2.25% 7.87% 4.49% 7.87%

0.00% 0.00% 0.00% 4.35% 0.00% 0.00%

تصفج
االنترنت
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معدل تغيير أجهزة الهاتف المتنقل )يشمل الهواتف الذكية(

للمستخدمين. وفي  توفرها  التي  المتقدمة والفوائد  الذكية بجديدها ومزاياها  الهواتف  ثورة  العالم  يعيش 
ظل زحمة االنواع والتصاميم والمزايا والعالمات التجارية المتصارعة يلجأ البعض إلى تجربة أكثر من هاتف ذكي 
بدافع الفضول، و ثمة أسباب أخرى بديهية مثل متطلبات العمل، ومواكبة التطور. ولذلك حرصت الدراسة 

على تحليل هذه الظاهرة وأسبابها .  

السؤال : متى تقوم بتغيير جهاز هاتفك المتنقل )يشمل الهواتف الذكية(؟ )خيار واحد(

بتغيير  يقومون  المتنقل  الهاتف  أجهزة  يمتلكون  الذين  المستخدمين  من   % 30 حوالي  أن   94 الشكل  يبين 
أجهزتهم خالل فترة زمنية التتجاوز السنتين.

الشكل 94: معدل تغيير أجهزة الهاتف المتنقل 
)الجنسية /الجنس/  المتنقلة حسب  اتجاهات تغيير الهواتف  97( تبين  95 إلى الشكل  )األشكال من الشكل 

الفئة العمرية( على التوالي.

الشكل 95: معدل تغيير أجهزة الهاتف المتنقل حسب الجنسية

12.39%

1.56%

سنوات29.60% 1-2

اشهر 7-12

اشهر 0-6

اكثر من 2 سنوات56.45%

غير سعودي (1141)

سعودي (1910)

9.01%

2.63%

17.33%

15.07%

26.85%
اكثر من    سنوات

49.17%

1.10%

0.35%

سنوات 1-2

اشهر 7-12

اشهر 0-6

2
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الشكل 96: معدل تغيير أجهزة الهاتف المتنقل حسب الجنس

الشكل 97: معدل تغيير أجهزة االتصاالت المتنقلة حسب الفئات العمرية

الشكل 96: معدل تغيير أجهزة الهاتف المتنقل حسب الجنس

28.89%
29.97%

14.36%
16.19%

5.13%
7.31%

0.52%
1.00%

اكثر من 2 سنوات

2-1 سنوات

12-7 اشهر

ذكر (1902)
أنثى (1149)

6-0 اشهر

2-1 سنوات

12-7 اشهر

12-7 اشهر

6-0 اشهر

6-0 اشهر

اكثر من 2 سنوات

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

 (238)65-50 سنة

40-49(415) 

30-39(890) 

20-29(1145) 

12-19(363) 

0.00%

0.39%

0.58%

1.20%

0.68%

1.47%

4.37%

5.29%

7.92%

10.73%

16.61%

17.79%

21.61%

اكثر من 2 سنوات

32.94%

28.48%

31.71%

27.46%

8.54%

13.49%

14.81%

2-1 سنوات
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تقرير األفراد/األسر 

نتائج دراسة مسح سوق االتصاالت وتقنية المعلومات 2015

معدل اإلنفاق السنوي على أجهزة الهاتف المتنقل

السؤال : ما هو معدل إنفاقك السنوي على أجهزة الهاتف المتنقل الخاصة بك )يشمل الهواتف الذكية(؟ 

الشكل 98 يبين متوسط   اإلنفاق السنوي للمستخدمين على الهواتف المتنقلة الخاصة بهم. 

الشكل 98: معدل االنفاق السنوي على أجهزة الهاتف المتنقل15

األسر المستخدمة ألجهزة الحاسب اآللي واالنترنت

تم استخالص معلومات عن استخدام أفراد األسرة لالنترنت وأجهزة الحاسب اآللي لجميع الفئات العمرية )بما 
في ذلك الفئة العمرية 0-12 سنة وما فوق 65 سنة(. وذلك بغرض تحديد مدى انتشار استخدام االنترنت 

وأجهزة الحاسب اآللي بين األسر.

الشكل 99: األسر المستخدمة ألجهزة الحاسب اآللي واالنترنت )كنسبة مئوية من أفراد األسر(

الشكل 98 : معدل االنفاق السنوي على أجهزة الهاتف المتنقل17

14.55%

0-50
ريال سعودي

17.47%

51-200

17.31%

201-500

15.34%

501-1000

21.03%

1001-2000

11.07%

2001-3000 3001-5000 5001-10000 اكثر من 
10.000

ريال سعودي 

2.69%
0.47%

0.08%

الشكل 99: األسر المستخدمة ألجهزة الحاسب اآللي واالنترنت (كنسبة مئوية من أفراد األسر)

استخدام االنترنت

استخدام الحاسب

75.00%

69.63%

15   ا 20.84 % المجيبين الذين أجابوا “ال أعرف” ليست مدرجة في الحساب.
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شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت
تعتبر كل من االنترنت والشبكات اإلجتماعية والهواتف الذكية من بين أهم األشياء التقنية التي تشهد تطورًا 
كبيرا وزيادة كبيرة من حيث نسب اعتمادها أو استخدامها من قبل المستخدمين على الصعيد العالمي. وعلى 

هذا االساس اهتمت الدراسة بتسليط الضوء على حالة استخدامها وانتشارها.

استخدام شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت

تواصل المنصات والشبكات اإلجتماعية في المملكة  تحقيق معدالت نمو كبيرة من حيث نسبة اإلستخدام، 
إذ يوضح الشكل 100 أن 91 % من المشاركين يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت.

الشكل 100: استخدام شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

الشكل 101 يبين أن 99 % من جميع مستخدمي االنترنت يستخدمون الشبكات االجتماعية على االنترنت.

الشكل 101: مستخدمي الشبكات االجتماعية على شبكة االنترنت )كنسبة مئوية من مجموع مستخدمي 
االنترنت(

الشكل 102 يبين استخدام شبكات التواصل االجتماعي حسب الجنسية، و ُيلحظ أن نسبة استخدام السعوديين 
لشبكات التواصل االجتماعي على االنترنت أكثر من استخدام غير السعوديين.

الشكل 102: استخدام شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت حسب الجنسية

9%

91%

الشكل 100: استخدام شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت (كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

ال

نعم

الشكل 101: مستخدمي الشبكات االجتماعية على شبكة االنترنت (كنسبة مئوية من مجموع مستخدمي االنترنت)

ال

نعم

1.00%

99.00%

12%
6%

88%
94%

الشكل 102: استخدام شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت حسب الجنسية

ال

نعم

غير سعودي (1141) سعودي (1910)
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تقرير األفراد/األسر 

نتائج دراسة مسح سوق االتصاالت وتقنية المعلومات 2015

تساوي  ُيلحظ  إذ  الجنس.  حسب  االنترنت  على  االجتماعي  التواصل  شبكات  مستخدمي   103 الشكل  يبين 
الذكور واإلناث تقريبًا في استخدام الشبكات االجتماعية على االنترنت.

الشكل 103: استخدام شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت حسب الجنس

السؤال: هل قمت باستخدام شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت خالل الستة أشهر الماضية؟ )خيارات 
متعددة(

اليوتيوب،  التواصل االجتماعية، خاصة  أكثر الشعوب استخدامًا لمواقع  المملكة من  المستخدمون في  يعد 
وتويتر، وحسب الدراسة يأتي تطبيق الواتساب في المرتبة األولى، كالتطبيق االجتماعي األكثر استخدامًا في 
اليوتيوب  يليه   ، التطبيق  89 % من المستخدمين يستخدمون هذا  104 أن حوالي  المملكة. إذ يبين الشكل 
بحوالي 76 % ثم الفيس بوك بنسبة 60 %. إال أن أعداد مستخدمي تويتر ارتفعت مؤخرًا بنسبة كبيرة، فضاًل 

عن خدمات أخرى، كالسناب شات، ويوتيوب.  

الشكل 104: توزيع المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي )كنسبة مئوية من جميع مستخدمي شبكات 
التواصل االجتماعي(

الشكل 103: استخدام شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت حسب الجنس

12%
ال

نعم

9%

88%

91%

(1149) انثى

(1902) ذكر

الشكل 104 : توزيع المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي
(كنسبة مئوية من جميع مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي)

واتس اب89.21%

يوتيوب75.79%

فيسبوك59.50%

تويتر47.48%

انستيقرام43.06%

جوجل+30.14%

سناب شات22.77%

كييك9.53%

لينكدان8.53%

تيليغرام8.49%

باث3.31%
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يبين الشكل 105 توزيع مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت وفقا للجنسية.

الشكل 105: توزيع المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي حسب الجنسية

87.43%
واتس اب

74.24%
يوتيوب

47.75%
فيسبوك

57.07%
تويتر

52.09%
انستيقرام

26.02%
جوجل+

29.69%
سناب شات

كييك12.67%

5.65%
لينكدان

10.47%
تيليقرام

4.50%

70.99%

60.39%

65.03%

20.16%

17.70%

29.89%

5.78%

2.02%

11.31%

3.16%

باث2.02%

سعودي (1910)

غير سعودي (1141)
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نتائج دراسة مسح سوق االتصاالت وتقنية المعلومات 2015

الشكل 106 يبين توزيع مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت وفقا للجنس.

الشكل 106: توزيع المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي حسب الجنس

77.18%
واتس اب

68.09%
يوتيوب

63.56%
فيسبوك

41.85%
تويتر

35.38%
انستيقرام

35.17%
جوجل+

17.72%
سناب شات

كييك10.04%

لينكدان9.83%

4.31%
تيليغرام

2.10%

88.08%

70.67%

38.73%

45.60%

45.60%

14.71%

25.76%

6.44%

4.35%

13.40%

باث4.53%

ذكور (1902)

اناث (1149)
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الشكل 107: توزيع المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي حسب الفئات العمرية

واتس آب

واتس آب

يوتيوب

يوتيوب

فيسبوك

فيسبوك

تويتر

تويتر

انستيقرام

انستيقرام

جوجل+

جوجل+

سناب شات

سناب
شات

كييك

كييك

لينكدإن

لينكدإن

تيليقرام

تيليقرام

باث

باث

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

سنة50-65 (238) 

40-49 (415) 

30-39 (890) 

20-29 (1145) 

12-19 (363) 

0.00%

0.72%

1.69%

4.72%

5.51%

0.84%

3.13%

10.00%

9.52%

6.34%

3.78%

6.75%

8.54%

9.96%

2.75%

1.26%

2.89%

6.18%

10.83%

19.56%

2.10%

7.47%

14.83%

30.04%

33.33%

15.55%

24.34%

27.19%

28.91%

34.99%

8.82%

20.00%

32.92%

50.13%

62.26%

16.39%

34.46%

40.90%

51.62%

50.41%

29.38%

45.06%

54.72%

60.44%

59.78%

32.77%

55.90%

72.02%

78.60%

70.52%

50.00%

70.60%

83.82%

88.30%

85.57%
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نتائج دراسة مسح سوق االتصاالت وتقنية المعلومات 2015

الشكل 108 يبين توزيع مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت حسب الوظيفة.

الشكل 108: توزيع المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي حسب الوظيفة

باث

تيليغرام

لينكدان

كييك

سناب شات

جوجل+

انستيقرام

تويتر

فيسبوك

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

عاطل عن العمل (92) 4.35%

باث

0.00%

0.91%

1.80%

2.00%

1.01%

6.93%

متقاعد (19)

عمل خاص (219)

موظف بجهة حكومية (388)

موظف بشركة (1202)

ربة منزل (395)

طالب (736)

9.78%

تيليغرام

0.00%

8.68%

6.70%

3.58%

11.14%

12.91%

لينكدان

1.01%

6.39%

9.78%

كييك

0.00%

3.65%

10.82%

7.15%

2.03%

15.22%

27.17%

سناب شات

0.00%

10.50%

21.39%

13.56%

15.70%

37.64%

19.57%

جوجل+

5.26%

14.61%

31.70%

36.52%

10.13%

25.14%

53.26%

انستيقرام

15.79%

21.46%

45.36%

31.36%

27.85%

59.10%

44.57%

تويتر

36.84%

31.96%

62.11%

35.77%

30.89%

55.57%

52.17%

فيسبوك

15.79%

52.05%

50.52%

64.39%

32.66%

52.99%

7.61%

5.26%

5.94%

7.73%

11.23%
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مدة استخدام شبكات التواصل االجتماعي
احتلت وسائل التواصل االجتماعي مكانة كبيرة بين كافة فئات المجتمع في المملكة حتى أدمنها البعض ، 
المستخدمون في استخدام شبكات  الني يقضيها  الزمنية  المدد  التعرف على  الدراسة على  ولذلك حرصت 

التواصل االجتماعي.

السؤال : ما هي المدة التي تقضيها بنشاط في استخدام شبكات التواصل االجتماعي؟ )خيار واحد(

يبين الشكل 109 أن حوالي 43 % من المستخدمين يقضون ساعتين أو أكثر يوميًا على مواقع شبكات التواصل 
االجتماعي.

الشكل 109: مدة استخدام شبكات التواصل االجتماعي )كنسبة مئوية من جميع مستخدمي شبكات التواصل 
االجتماعي(

ويبين الشكل 110 مدة استخدام شبكات التواصل االجتماعي حسب الجنسية.

الشكل 110: مدة استخدام شبكات التواصل االجتماعي حسب الجنسية

أقل من ساعتين يوميًا14.49%

متصل دائما ويرد عند الحاجة

24.37%

13.38%

4.99%

42.47%

ما بين 2 الى 4 ساعات يوميًا

ما بين 4 الى 8 ساعات يوميًا

 أكثر من 8 ساعات يوميًا

4.61%

4.03%

12.93%

9.82%

20.05%
ما بين 2 الى 4 ساعات يوميًا

ما بين 4 الى 8 ساعات يوميًا

اكثر من 8 ساعات يوميًا

متصل دائمًا ويرد عند الحاجة

23.75%

11.73%
أقل من ساعتين يوميًا

14.46%

43.93%

26.38%

غير سعودي (1141)

سعودي (1910)



77
تقرير األفراد/األسر 

نتائج دراسة مسح سوق االتصاالت وتقنية المعلومات 2015

الشكل 111 يبين مدة استخدام شبكات التواصل االجتماعي حسب الجنس.

الشكل 111: مدة استخدام شبكات التواصل االجتماعي )حسب الجنس(

بين الشكل 112 مدة استخدام شبكات التواصل االجتماعي حسب  الفئات العمرية.

الشكل 112: مدة استخدام شبكات التواصل االجتماعي حسب الفئات العمرية

4.15%

4.79%

12.41%

10.70%

24.03%

17.15%

15.09%

8.88%

28.86%

51.44%

ما بين 2 الى 4 ساعات يوميًا

ما بين 4 الى 8 ساعات يوميًا

اكثر من 8 ساعات يوميًا

متصل دائمًا ويرد عند الحاجة

أقل من ساعتين يوميًا

انثى (1149)
ذكر (1902)

أقل من ساعتين يوميًا

أكثر من 8 ساعات يوميًا

متصل دائما ويرد عند الحاجة

ما بين 2 الى 4 ساعات يوميًا

ما بين 4 الى 8 ساعات يوميًا

أقل من ساعتين 
يوميًا

أكثر من 
8 ساعات يوميًا

متصل دائما ويرد
 عند الحاجة

ما بين 2 الى 4 
ساعات يوميًا

ما بين 4 الى 
8 ساعات يوميًا

لشكل 112: مدة استخدام شبكات التواصل االجتماعي حسب الفئات العمرية

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

50 - 65 سنة (238)6.72%

40 - 49 (415)

30 - 39  (890)

20 -29 (1145)

12 - 19 (363)

18.80%

41.01%

49.61%

31.13%

0.42%

3.61%

8.20%

6.11%

3.86%

5.04%

8.67%

19.89%

13.19%

15.15%

18.57%

30.60%

35.06%

17.99%

24.24%

23.95%

15.90%

18.20%

7.69%

18.18%
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الشكل 113 يبين مدة استخدام شبكات التواصل االجتماعي حسب الوظيفة.

الشكل 113: مدة استخدام شبكات التواصل االجتماعي حسب الوظيفة

أقل من ساعتين يوميًا

أكثر من 8 ساعات يوميًا

متصل دائما ويرد عند الحاجة

ما بين 2 الى 4 ساعات يوميًا

ما بين 4 الى 8 ساعات يوميًا

أقل من ساعتين 
يوميًا

أكثر من 
8 ساعات يوميًا

متصل دائما ويرد
 عند الحاجة

ما بين 2 الى 4 
ساعات يوميًا

ما بين 4 الى 
8 ساعات يوميًا

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

عاطل عن العمل (92)45.65%

متقاعد (19)

عمل خاص (219)

موظف بجهة حكومية (388)

موظف بشركة (1202)

ربة منزل (395)

طالب (736)

0.00%

28.77%

35.82%

29.87%

44.05%

3.26%

5.26%

3.20%

7.22%

3.08%

4.05%

10.87%

10.53%

13.24%

10.82%

11.98%

7.59%

19.57%

15.79%

21.92%

25.04%

25.04%

19.75%

6.52%

21.05%

10.50%

16.49%

13.81%

11.14%

49.32% 5.71% 13.86% 16.85% 11.14%
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الشكل 114 يبين مدة استخدام الشبكات االجتماعية حسب المستوى التعليمي.

الشكل 114: مدة استخدام شبكات التواصل االجتماعي حسب المستوى التعليمي

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

40.00%

40.69%

49.76%

48.00%

33.33%

18.72%

14.22%

3.37%

0.00%

20.00%

11.03%

5.74%

2.80%

2.79%

2.79%

2.75%

1.12%

0.00%

0.00%

11.03%

12.14%

15.20%

13.39%

11.73%

3.21%

5.62%

0.00%

20.00%

15.86%

18.77%

15.80%

26.78%

27.65%

21.56%

12.36%

0.00%

0.00%

12.41%

9.95%

9.60%

15.06%

21.23%

16.51%

4.49%

0.00%

دراسة جامعية شهادة دكتوراه (15)

دراسة جامعية شهادة ماجستير (145)

دراسة جامعية شهادة بكالوريوس (1236)

شهادة دبلوم (250)

المرحلة الثانوية (717)

المرحلة المتوسطة (358)

المرحلة اإلبتدائية (218)

ال تعليم رسمي، لكن تجيد القراءة 
والكتابة (89)

ال تعليم رسمي، وال تجيد القراءة وال 
الكتابة (23)

أقل من ساعتين يوميًا

أكثر من 8 ساعات يوميًا

متصل دائما ويرد عند الحاجة

ما بين 2 الى 4 ساعات يوميًا

ما بين 4 الى 8 ساعات يوميًا

أقل من ساعتين 
يوميًا

أكثر من 
8 ساعات يوميًا

متصل دائما ويرد
 عند الحاجة

ما بين 2 الى 4 
ساعات يوميًا

ما بين 4 الى 
8 ساعات يوميًا
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أسباب عدم استخدام شبكات التواصل االجتماعي

في مقابل هذا النمو المتسارع لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي ، يوجد فئات في المجتمع ال تحبذ 
استخدام مثل هذه الشبكات ألسباب مختلفة . 

السؤال : ما األسباب التي تحول دون استعمالك لشبكات التواصل االجتماعي على االنترنت؟ )خيارات متعددة(

يبين الشكل 115 أسباب عدم استخدام شبكات التواصل االجتماعي ، إذ يتبين أن معظم مستخدمي االنترنت 
ممن ال يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي غير مهتمين او فقدوا االهتمام بها.

الشكل 115: أسباب عدم استخدام شبكات التواصل االجتماعي )كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين 
لشبكات التواصل االجتماعي(

الشكل 115 : أسباب عدم استخدام شبكات التواصل االجتماعي (كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين
لشبكات التواصل االجتماعي)

المصلحة/ فقدت االهتمام64.21%

ليست مفيدة21.05%

قلة الوقت21.05%

يأخذ الكثير من الوقت للتعلم20.00%

مخاوف متعلقة بالخصوصية13.68%

غير مناسب لالستخدام9.47%
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 الخدمات االلكترونية
اظهرت الدراسات الحديثة أن المملكة تأتي بين عشر دول عالمية  رائدة في استخدام “الخدمات الحكومية 
الرقمية” بداية من توفير بوابات إلكترونية على االنترنت، والوصول إلى الخدمات العامة، واستخدام القنوات 
التعامالت  برنامج  ويجسد   . المواطنين  مع  والتفاعل  التواصل  في  االجتماعية  اإلعالم  ووسائل  الرقمية 
ر( اهتمام المملكة  لتطبيق مفهوم التعامالت اإللكترونية الحكومية. حيث يأتي هذا  اإللكترونية الحكومية )يسِّ

البرنامج ضمن المبادرات والمشاريع التنموية التي تتبناها حكومة المملكة لتحقيق التنمية المستدامة. 

استخدام الخدمات االلكترونية

حرصت الدراسة على تحليل جانب الطلب على الخدمات االلكترونية من خالل معرفة نسب مستخدمي الخدمات 
االلكترونية بشكل عام، مستوى  رضا العمالء، مستوى الوعي بالخدمات اإللكترونية، إضافة إلى قياس مستوى 

الوعي بخدمات الحكومة اإللكترونية، وأهم الخدمات التي استخدموها في السابق، وتقييمهم لها.

السؤال: أي من الخدمات االلكترونية التالية تقوم باستخدامها؟ )خيارات متعددة(

يبين الشكل 116 استخدام المشاركين لمختلف الخدمات اإللكترونية.

الشكل 116: مستخدمي الخدمات االلكترونية المختلفة )كنسبة مئوية من جميع أرباب األسر المشاركين(

الشكل 116: مستخدمي الخدمات االلكترونية المختلفة (كنسبة مئوية من جميع أرباب األسر المشاركين)

التسوق االلكتروني

خدمات العمالء االلكترونية

22.11%

الخدمات البنكية االلكترونية 32.75%

5.57%
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التوالي. إذ  118 ُتظهر استخدام الخدمات اإللكترونية حسب  الجنسية والجنس على  117 والشكل  الشكل 
ُيلحظ  أن استخدام الخدمات االلكترونية أكثر انتشارًا بين السعوديين. كما أنها أكثر إنتشارًا بين الذكور.

الشكل 117: استخدام الخدمات االلكترونية حسب الجنسية

الشكل 118: استخدام الخدمات االلكترونية حسب الجنس

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

التسوق االلكتروني

خدمات العمالء االلكترونية

الخدمات البنكية االلكترونية 34.14%
23.93%

27.70%
9.03%

6.07%
4.21%

سعودي (1910)غير سعودي (1141)

41.69%

11.49%

21.50%

19.41%

6.57%

3.39%

الخدمات البنكية االلكترونية

التسوق االلكتروني

خدمات العمالء االلكترونية
ذكر (1902)

أنثى (1149)
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أسباب عدم استخدام الخدمات االلكترونية

السؤال : ما هي األسباب التي تحول دون استخدامك للخدمات االلكترونية؟ )خيارات متعددة(

 الشكل 119 يبين أهم أسباب عدم استخدام الخدمات االلكترونية، وُيلحظ  أن حوالي 56 % من غير المستخدمين 
ال يحتاجون إلستخدام  الخدمات اإللكترونية في حين أن حوالي26 % منهم ال يعرفون كيفية استخدامها.

الشكل 119: أسباب عدم استخدام الخدمات االلكترونية )كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين(

شراء أو طلب منتجات و/أو خدمات عبر االنترنت

السؤال : هل تقوم بشراء أو طلب منتجات و/أو خدمات عبر االنترنت؟ )خيار واحد(

22 % من المستخدمين قاموا بعمليات شراء عبر االنترنت، أو يقومون بتقديم  120 أن حوالي  يبين الشكل 
طلبات شراء للمنتجات والخدمات.

الشكل 120: المشاركون الذين يقومون بشراء أو طلب منتجات و/أو خدمات عبر االنترنت )كنسبة مئوية من 
جميع المشاركين(

ال أحتاج إلى استخدامها55.43%

ال أعرف كيفية استخدامها

ليس لدي علم بها

مخاوف أمنية

صعوبة االستخدام

26.08%

21.47%

9.74%

3.50%

الشكل 120: المشاركون الذين يقومون بشراء أو طلب منتجات و/أو خدمات عبر االنترنت (كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

ال

نعم، من كل المواقع المحلية والدولية

نعم، وذلك باستخدام المواقع الدولية مثل
اي باي وامازون وغيرها

نعم، وذلك باستخدام المواقع المحلية مثل
اكسترا

77.89%

7.01%

7.48%

7.62%
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السؤال : ما هي األسباب التي حالت دون قيامك بشراء أو طلب منتجات و/أو خدمات عبر االنترنت؟ )خيارات 
متعددة(

الشكل 121: األسباب التي حالت دون القيام بشراء أو طلب منتجات و/أو خدمات عبر االنترنت )كنسبة مئوية 
من اجمالي غير المستخدمين(

السؤال : ما نوع عمليات الشراء التي تقوم بها عبر االنترنت؟ )خيارات متعددة(

الشكل 122 والشكل 123 يظهران النسب المئوية للمستخدمين الذين يقومون بعملية الشراء عبر االنترنت 
للسلع الملموسة وغير الملموسة على التوالي.

الشكل 122: السلع الملموسة المشتراة عبر االنترنت )كنسبة مئوية من جميع  المشترين عبر االنترنت(

الشكل 123: السلع غير الملموسة المشتراة عبر االنترنت )كنسبة مئوية من المشترين(

12.46%

18.23%

7.20%

26.40%

ليس لدى 53.44%
بطاقة ائتمان

غير مهتم/منتجات 
غير مفيدة

أنا ال أعرف كيفية 
الشراء عبر االنترنت

مخاوف تتعلق باألمن

عدم وجود طرق 
توصيل مناسبة

عدم وجود طرق 
سداد مناسبة 6.05%

مالبس، أحذية وملحقاتها

حاسبات آلية، هواتف ذكية وملحقاتها

مستحضرات تجميل

كتب، مجالت او صحف

أجهزة الكترونية وأثاث

مواد غذائية

62.11%

59.19%

17.11%

6.80%

15.61%

8.13%

الشكل 122: السلع الملموسة المشتراة عبر االنترنت (كنسبة مئوية من جميع  المشترين عبر االنترنت)

برامج الحاسب اآللي وااللعاب

أفالم، برامج متلفزة، تطبيقات، إلخ

24.88%

حجوزات طيران وفنادق 50.08%

15.61%

الشكل 123: السلع غير الملموسة المشتراة عبر االنترنت (كنسبة مئوية من المشترين)
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الشكل 124 والشكل 125 يظهران النسب المئوية للمستخدمين الذين يقومون بعملية الشراء عبر االنترنت 
للسلع الملموسة وغير الملموسة بحسب الجنسية.

الشكل 124: السلع الملموسة المشتراة عبر االنترنت حسب الجنسية

الشكل 125: السلع غير الملموسة المشتراة عبر االنترنت حسب الجنسية

4.55%

0.79%

0.79%

6.28%

كتب، مجالت أو صحف
1.23%

8.64%
مستحضرات تجميل

1.75%

16.13%

حاسبات آلية، هواتف 
ذكية وملحقاتها

4.91%

18.06%

مالبس، أحذية وملحقاتها
3.24%

2.15%
غير سعودي (1141)

سعودي (1910)

أجهزة كهربائية وأثاث

مواد غذائية

حجوزات طيران وفنادق

برامج الحاسب اآللي واأللعاب

أفالم، برامج متلفزة، تطبيقات الخ

4.21%
13.61%

1.31%

1.05%

7.23%

4.40% غير سعودي (1141)
سعودي (1910)
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الشكل 126 والشكل 127 يظهران النسب المئوية للمستخدمين الذين يقومون بعملية الشراء عبر االنترنت 
للسلع الملموسة وغير الملموسة بحسب الجنس.

الشكل 126: السلع الملموسة المشتراة عبر االنترنت حسب الجنس

الشكل 127: السلع غير الملموسة المشتراة عبر االنترنت حسب الجنس

الشكل 126: السلع الملموسة المشتراة عبر االنترنت حسب الجنس

مالبس، أحذية وملحقاتها

حاسبات آلية، هواتف ذكية وملحقاتها

مستحضرات تجميل

كتب، مجالت أو صحف

أجهزة كهربائية وأثاث

مواد غذائية

15.32%
10.83%

5.48%
15.83%

13.05%
1.84%

3.39%
4.99%

2.09%
3.79%

1.83%
1.52%

أنثى (1149)ذكر (1902)

6.96%

1.91%

6.89%

1.74%

4.00%

11.99%
حجوزات طيران وفنادق

برامج الحاسب اآللي واأللعاب

أفالم، برامج متلفزة، تطبيقات، إلخ
ذكر (1902)
 أنثى (1149)
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طرق السداد المستخدمة

السؤال : ما هي طرق السداد التي تقوم باستخدامها؟ )خيارات متعددة(

يبين الشكل 128 طرق السداد االلكترونية المستخدمة من قبل المشاركين عبر االنترنت. إذ يتضح أن حوالي  
33 % من المشاركين يقومون بعمليات السداد من خالل الخدمات الاللكترونية البنكية وخدمة سداد.   

يالحظ أن الذكور أكثر استخداما لوسائل الدفع من اإلناث والسعوديين أكثر من الوافدين )غير ظاهرة(، في حين 
وجد ان خدمة “سداد/الخدمات المصرفية” هي الخيار األكثر استخداما.

الشكل 128: طرق السداد االلكترونية المستخدمة )كنسبة مئوية  من جميع المشاركين(

الشكل 129: طرق السداد األخرى المستخدمة )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

الشكل 128 : طرق السداد االلكترونية المستخدمة (كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

بطاقة االئتمان/ السحب على االنترنت7.37%

السداد االلكتروني (مثل:بيبال)2.42%

القسائم االلكترونية (مثل: قطاف، ون كارد)13.20%

الخدمات البنكية االلكترونية او خدمة سداد32.75%

الشكل 129 : طرق السداد األخرى المستخدمة (كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

خدمة السداد عند التسليم27.87%

الخدمة المصرفية عبر الهاتف او الرسائل النصية6.13%

بطاقة االئتمان/السحب عند نقاط البيع28.66%
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الشكل 130 يبين طرق السداد االلكترونية المستخدمة حسب مستوى الدخل 

الشكل 130: طرق السداد االلكترونية المستخدمة حسب مستوى الدخل الشهري
الشكل 130: طرق السداد االلكترونية المستخدمة حسب مستوى الدخل الشهري

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

20.00%

8.70%

36.35%

20.28%

0.00%

4.35%

13.64%

10.49%

40.00%

47.83%

48.48%

34.27%

0.00%

13.04%

25.76%

25.17%

الخدمات البنكية االلكترونية او خدمة سداد

الخدمات البنكية
االلكترونية او خدمة

سداد

بطاقات االئتمان/السحب على االنترنت

بطاقات االئتمان
/السحب على االنترنت

السداد االلكتروني (مثل بيبال)

السداد االلكتروني
(مثل بيبال)

القسائم االكترونية (مثل: قطاف ون كارد)

القسائم االكترونية
(مثل: قطاف ون كارد)

30,001-50,00 (5)

20,001-30,00 (23)

15,001-20,000 (66)

11,001-15,000 (143)

22.70% 4.29% 30.06%17.48%7,001-11,000 (326)

20.05% 1.33% 20.45%4.78%3,001-7,000 (753)

9.63% 0.90% أقل من 3,000 ريال (779)9.24%2.18%
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الشكل 131: طرق السداد األخرى المستخدمة حسب مستوى الدخل الشهري

خدمة السداد عند التسليم

بطاقة االئتمان/السحب 
عند نقاط البيع

الخدمة المصرفية عبر الهاتف 
او الرسائل النصية

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

الخدمة المصرفية عبر الهاتف
او الرسائل النصية

30.000-50.000 60.00% 0.00% 20.00%

39.13% 34.78% 78.26%

31.82% 56.06% 57.58%

15.38% 44.06% 68.53%

13.19% 46.32% 59.51%

4.25% 22.44% 37.85%

3.21% 23.23% 11.17%

(5) 

خدمة السداد عند التسليم
بطاقة االئتمان/

السحب عند نقاط البيع

20.001-30.000 (23) 

15.001-20.000 (66) 

11.001-15.000 (143) 

7.001-11.000 (326) 

3.001-7.000 (753) 

اقل من 3.000 ريال (779) 



90

الخدمات البنكية اإللكترونية

السؤال : كيف تقيم مستوى رضاك عن الخدمات البنكية االلكترونية بالنسبة لكل من ما يلي؟ )مصفوفة(

يبين الشكل 132 مستوى الرضى عن الخدمات البنكية االلكترونية، إذ يتضح  أن المشاركين الذين يستخدمون 
يوضح   133 الشكل  أما  جيدة.  بدرجات  اإللكترونية  البنكية  الخدمات  قٌيموا  اإللكترونية  المصرفية  الخدمات 

مستوى الرضى العام عن  الخدمات البنكية اإللكترونية.

الشكل 132: مستوى الرضى عن الخدمات البنكية االلكترونية 
*حيث 5 تعني راض جدا

الشكل 133: مستوى الرضى العام عن الخدمات البنكية االلكترونية )كنسبة مئوية من اجمالي مستخدمي 
الخدمة(

3.74

3.77

3.81

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

تنوع الخدمات

توفر الخدمة

سهولة استخدام الخدمة

الشكل 133: مستوى الرضى العام عن الخدمات البنكية االلكترونية (كنسبة مئوية من اجمالي مستخدمي الخدمة)

رديئة جدًا

رديئة

مقبولة

جيدة

جيدة جدًا

0.76%

50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

31.43%

47.57%

14.56%

1.22%

رديئة جدًا رديئة مقبولة جيدة جيدة جدًا
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الشكاوى
بالخدمات.  يتعلق  فيما  المختلفة  أرائهم  وسماع  العمالء  إحتياجات  لتحقيق  فعالة  وسيلة  هي  الشكاوى 
وقد أدركت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أهمية شكاوي العمالء عن خدمات االتصاالت ومقدميها، 
الهيئة من  المختلفة وقد حرصت  الممكنة عن شكواهم وتعليقاتهم  الوسائل  بكل  التعبير  وشجعتهم على 
آراء المستخدمين حول المشاكل التي يواجهونها مع مقدمي الخدمات ومدى  خالل هذه الدراسة لمعرفة 

إلمامهم بكيفية وآليات تقديم الشكوى، وعن أسباب عدم تقديم الشكوى في حال اإلمتناع.

الشكوى لمقدمي الخدمات

المشاركين الذين تقدموا بشكوى لمقدم الخدمة

السؤال : هل واجهتك أية مشكلة )في الهاتف الثابت – االنترنت – االنترنت عبر االتصاالت المتنقلة –الخدمات 
المدمجة...الخ( مع مقدمي الخدمات؟ )خيار واحد(

يبين الشكل 134 أن حوالي 30 % من جميع المشاركين واجهوا بعض المشكالت مع مقدمي الخدمات. 

الشكل 134: المشاركين الذين واجهتهم مشكلة مع مقدمي الخدمات )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

السؤال : هل تقدمت بشكوى لمقدم الخدمة بخصوص المشكلة التي واجهتك؟ )خيار واحد(

الشكل 135 يبين أن 71 % من المشاركين الذين واجهوا مشكالت قدموا شكاواهم لمقدمي الخدمة الخاصة 
بهم.

الشكل 135: المشاركين الذين تقدموا بشكوى لمقدم الخدمة )كنسبة مئوية من إجمالي المشاركين الذين 
واجهتهم مشكلة(

الشكل 134 : المشادكين الذين واجهتهم مشكلة مع مقدمي الخدمات
(كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

ال69.96%

نعم30.04%

الشكل 135 : المشاركين الذين تقدمو بشكوى لمقدم الخدمة (كنسبة مئوية
من اجمالي المشاركين الذين واجهتهم مشكلة)

ال29.00%

نعم71.00%
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أسباب عدم تقديم شكوى لمقدم الخدمة

السؤال : ما  األسباب التى حالت دون تقديمك لشكوى لمقدم الخدمة؟ )خيارات متعددة(

يبين الشكل 136 األسباب التي جعلت المستخدمين ال يقدمون شكاوى لمقدمي الخدمة.

الشكل 136: أسباب عدم تقديم شكوى لمقدم الخدمة )كنسبة مئوية من اجمالي غير المشتكين(
الشكل 136: أسباب عدم تقديم شكوى لمقدم الخدمة (كنسبة مئوية من اجمالي غير المشتكين)

ليس هنالك داعي للشكوى لصغر حجم المشكلة

لست متاكدًا من معالجة الشكوى

ال اعرف كيفية تقديم الشكوى

غير راضي بالنسبة للشكاوى السابقة

35.04%

27.35%

29.06%

21.3%
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كيفية تقديم الشكوى لمقدم الخدمة

السؤال : كيف قمت بتقديم الشكوى لمقدم الخدمة؟ )خيارات متعددة(

87 % من  137 كيفية قيام العميل  بتقديم الشكوى لمقدم الخدمة والذي يوضح أن حوالي  يبين الشكل 
إجمالي من قدموا الشكاوى كانت عن طريق االتصال بمركز خدمة العمالء. 

الشكل 137: كيفية القيام بتقديم الشكوى لمقدم الخدمة )كنسبة مئوية من اجمالي المشتكين(

السؤال : عندما قمت بتقديم الشكوى لمقدم الخدمة، هل تم تزويدك برقم مرجعي؟ )خيار واحد(

يبين الشكل 138 أن 65 % من المستخدمين الذين قدموا شكاوى إلى مقدمي الخدمة تلقوا رقم مرجعي 
لشكاواهم.

الشكل 138: نسبة المشتكين الذين تم تزويدهم برقم مرجعي )كنسبة مئوية من اجمالي المشتكين(

السؤال : هل قام مقدم الخدمة بمعالجة الشكوى؟ )خيار واحد(

يبين االشكل 139 أن 45 % من المشاركين الذين واجهوا مشكالت مع مقدمي الخدمة تم حل مشاكلهم في 
غضون 15 يومًا بعد تسجيل شكاواهم لدى مقدمي الخدمة الخاصة بهم.

الشكل 139: معالجة الشكوى من قبل مقدم الخدمة )كنسبة مئوية من اجمالي المشتكين(

االتصال بمركز خدمة العمالء86.68%

زيارة مركز خدمة العمالء

زيارة الموقع االلكتروني لمقدم الخدمة

زيارة موقع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

21.96%

3.37%

1.02%

35.00%

65.00%

ال

نعم

الشكل 138: نسبة المشتكين الذين تم تزويدهم برقم مرجعي (كنسبة مئوية من اجمالي المشتكين)

45.39%

18.59%

22.84%

7.47%

5.71%

تم معالجة الشكوى بشكل كامل خالل الوقت المحدد (15 يومًا)

لم يتم معالجة الشكوى

تم معالجة الشكوى بشكل جزئي خالل الوقت المحدد (15 يومًا)

تم معالجة الشكوى بشكل كامل بعد الوقت المحدد (15 يومًا)

تم معالجة الشكوى بشكل جزئي بعد الوقت المحدد (15 يومًا)

لشكل 139: معالجة الشكوى من قبل مقدم الخدمة (كنسبة مئوية من اجمالي المشتكين)
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ولمعرفة كيفية معالجة الشكاوى من قبل مقدمي الخدمة، يبين الشكل 140 أن حوالي 44 % من المستخدمين 
تم معالجة شكواهم  عبر االتصال بمراكز خدمة العمالء خالل 15 يومًا، و حوالي 45 % تم معالجة شكواهم  

عبر زيارة مراكز خدمة العمالء في غضون 15 يومًا .

الشكل 140: معالجة الشكوى من قبل مقدم الخدمة وفق طريقة تقديم الشكوى

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

زيارة موقع هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات (7)

زيارة الموقع االلكتروني 
لمقدم الخدمة (23)

زيارة مركز خدمة 
العمالء (150)

اإلتصال بمركز خدمة 
العمالء (592)

14.29% 14.29% 71.43%

26.09%

44.67%

44.26%

17.39% 21.74% 26.09%8.70%

24.00% 10.00% 12.00%9.33%

22.97% 7.26% 19.93%5.57%

(Days 15) تم معالجة الشكوى بشكل جزئي خالل الوقت المحدد

(Days 15) تم معالجة الشكوى بشكل جزئي بعد الوقت المحدد

(Days 15) تم معالجة الشكوى بشكل كامل خالل الوقت المحدد

(Days 15) تم معالجة الشكوى بشكل كامل بعد الوقت المحدد

لم يتم معالجة الشكوى
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تقييم مستوى الرضى عن تعامل مقدم الخدمة مع الشكاوى

السؤال : كيف تقيم مستوى رضاك عن تعامل مقدم الخدمة مع الشكاوى؟ )مصفوفة(

الشكل 141 يبين تقييم مستوى الرضى عن تعامل مقدم الخدمة مع الشكاوى وهو – حسب تقدير المشاركين- 
بدرجة جيد )3.2(.

الشكل 141: تقييم مستوى الرضى عن تعامل مقدم الخدمة مع الشكاوى

سهولة فهم إجراءات الشكاوى3.36

الوقت المستغرق لتقديم الشكاوى

الوقت المستغرق لمعالجة الشكاوى

الحل المقدم من مزود الخدمة

الرضا الكلي عن معالجة الشكوى

3.26

3.19

3.16

3.10

الشكل 141: تقييم مستوى الرضى عن تعامل مقدم الخدمة مع الشكاوى

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00



96

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

المشاركين الذين تقدموا بشكوى لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

السؤال : هل سبق لك أن تقدمت بشكوى لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بخصوص مشكلتك مع مقدم 
الخدمة أو أية مشكلة أخرى؟ )خيار واحد(

الشكل 142 يبين أن 4 % فقط من المشاركين تقدموا بشكاوى لهيئة االتصاالت بغض النظر عما إذا كانوا قد 
قدموا شكاواهم الى مشغل الخدمة أم ال.

الشكل 142: المشاركين الذين تقدموا بشكوى لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات )كنسبة مئوية من جميع 
المشاركين(

لهيئة االتصاالت  الخدمات  باستطاعتك تقديم شكوى بخصوص مقدمي  أنه  أنت على علم   : هل  السؤال 
وتقنية المعلومات إذا لم يقم مقدم الخدمة بحل المشكلة خالل 15 يومًا من تاريخ تقديم الشكوى؟ )خيار 

واحد(

يتضح من الشكل 143 أن 19 % فقط من جميع المشاركين كانوا على دراية بامكانية تقديم شكاوى حول 
مقدم الخدمة الى الهيئة إذا لم تحل شكواهم في غضون 15 يوما من تقديمها.

وتقنية  االتصاالت  لهيئة  الخدمات  مقدمي  بخصوص  شكوى  تقديم  حول  المشاركين  علم   :143 الشكل 
المعلومات 

الشكل 142: المشاركين الذين تقدموا بشكوى لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
(كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

96.00%

4.00%

ال

نعم

الشكل 143: علم المشاركين حول تقديم شكوى بخصوص مقدمي الخدمات لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

ال

نعم

81.00%

19.00%
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الشكل 144 والشكل 145 يعرضان الشكاوى حسب الجنسية والجنس.

الشكل 144: المشاركين الذين تقدموا بشكوى للهيئة ومقدمي الخدمة حسب الجنسية

الشكل 145: المشاركين الذين تقدموا بشكوى للهيئة ومقدمي الخدمة حسب الجنس

قدمو الشكوى لمقدم الخدمة

واجهو اي مشاكل مع مقدم الخدمة

تقدمو بشكوى لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 3%
6%

21%
28%

29%
39%

سعودي (1910) غير سعودي (1141)

تقدموا بشكوى لهيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات

قدمو الشكوى لمقدم الخدمة

ذكر (1902)
انثى (1149)

5%

5%

24%
32%

36%
35%

واجهوا اي مشاكل مع مقدم الخدمة



98

أسباب عدم تقديم شكوى لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

السؤال : ما األسباب التي حالت دون تقديمك الشكوى لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات؟ )خيارات متعددة(

الشكل 146 يبين أسباب عدم تقديم شكوى للهيئة عن مشكلة ما خاصة بالخدمات أو بمقدميها ؛ إذ يتبين 
أن حوالي 58 % من المشاركين لم يقدموا شكاوى الى الهيئة بسبب أنهم لم يواجهوا أية مشاكل، بينما أفاد

26 % أنهم ال يعرفون كيفية تقديم الشكوى إلى الهيئة.

الشكل 146: أسباب عدم تقديم شكوى لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات )كنسبة مئوية من اجمالي غير 
المشتكين(

تقييم مستوى الرضى عن الهيئة مع الشكاوى

السؤال : كيف تقيم مستوى رضاك عن تعامل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مع الشكاوى؟ )مصفوفة(

يبين الشكل 147 درجة الرضى العام عن تعامل الهيئة مع الشكاوى. إذ يتضح أن تقييم المشاركين الذين سبق 
وأن تعاملوا مع الهيئة بخصوص شكاوى لديهم كانت بدرجة فوق الجيدة )3.31(. 

الشكل 147: الرضى العام عن تعامل الهيئة مع الشكاوى )كنسبة مئوية من اجمالي المشتكين(

الشكل 146: أسباب عدم تقديم شكوى لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات (كنسبة مئوية من اجمالي غير المشتكين)

لم أواجه أي مشكلة إطالقًا

ال أعرف كيفية تقديم الشكوى للبيئة

ليس هناك حاجة، لقيام مقدم الخدمة بحل المشكلة

ليس هناك داعي للشكوى لصغر حجم المشكلة

لست متاكدًا من معالجة الشكوى من قبل الهيئة

58.10%

8.40%

8.20%

5.95%

25.57%

الشكل 147: الرضى العام عن تعامل الهيئة مع الشكاوى (كنسبة مئوية من اجمالي المشتكين)

غير راض ابدًا

غير راض

محايد

راض

راض جدًا

راض جدًاراضمحايدغير راضغير راض ابدًا

7.27%

24.68%

38.96%

50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

11.95%

17.14%
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الشكل 148 يوضح رضى المشاركين فيما يتعلق بمختلف جوانب إجراءات الشكوى لدى الهيئة. 

الشكل 148: تقييم مستوى الرضى عن تعامل الهيئة مع الشكاوى

*حيث 5 تعني راض جدا، و 1 تعني غير راض أبدًا.

الشكل 148 : تقييم مستوى الرضى عن تعامل الهيئة مع الشكاوي

3.17

3.13

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

3.32

3.34

3.60

سهولة متابعة الشكوى

الرضا الكلي عن معالجة الشكوى

الوقت النستغرق لتقديم الشكوى

الوقت المستغرق لمعالجة الشكوى

سهولة فهم اجراءات الشكاوى
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 اإلدراك والوعي

تسجيل اسم النطاق العربي لمواقع االنترنت المنتهي بـ “.السعودية”

السؤال : هل أنت على علم أنه بإمكانك تسجيل اسم النطاق العربي لموقع االنترنت الخاص بك المنتهي بـ 
“.السعودية” ؟ )خيار واحد(

الشكل 149 يبين أن 27 % فقط من المشاركين على دراية بإمكانية تسجيل اسم نطاق العربي لموقع االنترنت 
الذي ينتهي بـ “.السعودية”.

الشكل 149: الوعي بإمكانية تسجيل اسم النطاق العربي لمواقع االنترنت المنتهي بـ “.السعودية” )كنسبة 
مئوية من جميع المشاركين(

خدمة نقل رقم الهاتف المتنقل

السؤال: هل أنت على علم أنه بإمكانك تغيير مقدم خدمات االتصاالت المتنقلة مع االحتفاظ برقمك  في 
المملكة العربية السعودية مجانًا )خدمة نقل رقم الهاتف المتنقل(؟ )خيار واحد(

الشكل 150 يبين أن 52 % من المشاركين على دراية بإمكانية تغيير مقدم خدمة الهاتف المتنقل بدون رسوم 
وبدون تغيير الرقم.

الشكل 150: الوعي بخدمة نقل رقم الهاتف المتنقل )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

الشكل 149: الوعي بإمكانية تسجيل اسم النطاق العربي لمواقع االنترنت المنتهي بـ ".السعودية" (كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

ال

نعم

73.00%

27.00%

الشكل 150 : الوعي بخدمة نقل رقم الهاتف المتنقل (كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

ال48%

نعم52%
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التصور حول مشاركة الهيئة في تخفيض أسعار التجوال الدولي
للمستخدم  ومناسبة  تنافسية  الدولي  التجوال  ومنها  الخدمات  أسعار  تكون  أن  على  باستمرار  الهيئة  تعمل 
النهائي .ومؤخرًا  ساهمت الهيئة بشكل فاعل في  اتفاقية على مستوى دول مجلس التعاون   أقرت بموجبها  
دول  بين  البيانات   وخدمات  النصية  والرسائل  الصوتية  الهاتفية  والمكالمات  التجوال  ألسعار  تدريجيا  خفضًا 

المجلس. حيث تم االتفاق على أن يبدأ خفض األسعار تدريجيا اعتبارا من )أبريل( 2016 على مدى 5 سنوات

التجوال  ارتفاع اسعار خدمة  الحد من معدالت  تلعب دورا كبيرا في  الهيئة  بأن  أنت على علم  السؤال: هل 
الدولي؟

الشكل 151 يبين وعي المشاركين حول مشاركة الهيئة في تخفيض معدالت التجوال الدولي.

جميع  من  مئوية  )كنسبة  الدولي  التجوال  أسعار  تخفيض  في  الهيئة  مشاركة  حول  التصور   :151 الشكل 
المشاركين(

الرأي حول حجب محتوى االنترنت

الشكل 152 يوضح رأي المشاركين حول عملية حجب محتوى االنترنت،

الشكل 152: الرأي حول حجب محتوى االنترنت )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(

ال

نعم

87.78%

12.22%

الشكل 151: التصور حول مشاركة الهيئة في تخفيض أسعار التجوال الدولي (كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

الشكل 152 : الرأي حول حجب محتوى االنترنت (كنسبة مئوية من جميع المشاركين)

17.10%

9.70%

مرضية بشكل عام47.95%

الحجب أكثر من المطلوب

الحجب أقل من المطلوب

ال أعرف25.25%
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الشكل 153 : الرأي حول حجب محتوى االنترنت حسب المنطقةالشكل 153: الرأي حول حجب محتوى االنترنت حسب المنطقة

نجران (54)

جازان (140)

الحدود الشمالية (24)

الجوف (45)

الباحة (45)

حائل (47)

تبوك (83)

عسير (141)

المنطقة الشرقية (514)

القصيم (124)

المدينة (137)

مكة (791)

0.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00%

الرياض (906)

الحجب أقل من المطلوب الحجب أكثر من المطلوب مرضية بشكل عام
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الشكل 154 والشكل 155 ُيظهران رأي المشاركين حول حجب محتوى االنترنت حسب الجنسية والجنس على 
التوالي.

الشكل 154: الرأي حول حجب محتوى االنترنت حسب الجنسية

الشكل 155: الرأي حول حجب محتوى االنترنت حسب الجنس

22.19%
27.13%

14.01%

ال أعرف

مرضية بشكل عام

الحجب أكثر من المطلوب

الحجب أقل من المطلوب

الشكل 155: الرأي حول حجب محتوى االنترنت حسب الجنس

ذكر [1902] أنثى [1149]

18.98%

7.48%
11.04%

56.31%
42.85%

49.74%

12.01%
20.16%

6.92%
11.36%

18.74%
36.20%

81.07%

ال اعرف 

مرضية بشكل عام 

الحجب أكثر من المطلوب

الحجب اقل من المطلوب
سعودي (1910)

غير سعودي (1141)
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الملحقــــات
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ملحق )أ( تعاريف للمصطلحات الهامة
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األسر. 1

لغرض دراسة سوق االتصاالت وتقنية المعلومات، تم استخدام التعريف التالي لألسرة:

المقيمين 	  األشخاص  يعيش مع مجموعة من  أو  الرئيسي، وهو شخص مقيم  الدخل  صاحب 
الذي يتشاركون في مكان اإلفامة أو المسكن.

المسؤول عن النفقات المتعلقة بالمنتجات والخدمات ذات الصلة باالتصاالت وتقنية المعلومات 	 
لألسرة.

يشمل هذا على سبيل المثال المنتجات والخدمات ذات الصلة بالخدمات الصوتية و/أو 	 
البيانات )بما في ذلك اإلنترنت( والتلفزيون.

مستخدم تقنيات المعلومات واالتصاالت. 2

لغرض دراسة سوق االتصاالت وتقنية المعلومات، تم استخدام التعريف التالي:
الشخص االعتباري الذي يستخدم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات.	 

غير مستخدم لتقنيات االتصاالت والمعلومات. 3

لغرض دراسة سوق االتصاالت وتقنية المعلومات، تم استخدام التعريف التالي:
الشخص االعتباري الذي ال يستخدم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات	 

مستخدم االنترنت. 4

بناء على التحليل والتوصيات من الدراسات المقارنة، تم اعتماد التعريف التالي:
الشخص االعتباري الذي استخدم االنترنت على األقل مرة واحدة خالل الستة أشهر الماضية	 

غير مستخدم لالنترنت. 5

بناء على التحليل والتوصيات من الدراسات المقارنة، تم اعتماد التعريف التالي:
الشخص االعتباري الذي لم يستخدم االنترنت خالل الستة أشهر الماضية	 

الهواتف الذكية. 6

بناء على التحليل والتوصيات من الدراسات المقارنة، تم اعتماد التعريف التالي:
الهاتف الذكي هو الهاتف المتنقل الذي يحتوي على الميزات التالية التي تزيد من قدرة الهاتف 	 

المتنقل األساسية )االتصاالت والرسائل(:
 	)iOS, Android, Symbian, BlackBerry OS, and Windows OS( نظم التشغيل المتقدمة
لوحة المفاتيح QWERTY )مفاتيح صلبة أو برمجية(	 
االتصال باالنترنت باستخدام السرعات عالية مثل خدمات الجيل الثالث والرابع وواي فاي	 
رسائل البريد اإللكتروني باستخدام التطبيقات	 
تطبيقات الجوال 	 

تحديد المواقع والمالحة 	 

الكاميرا	 
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قائمة الجداول

10 الجدول 1: تركيب العينة حسب المنطقة )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(    

11 الجدول 2: تركيب العينة حسب الجنسية والجنس )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(   

الجدول 3: تركيب العينة حسب الفئة العمرية )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(              11

   12 الجدول 4: درجات تقييم مستوى الرضى                               

الجدول 5: درجات تقييم األسعار             12

الجدول 6: استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات حسب الجنس/الجنسية 
14       )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(        

28 الجدول 7: استخدام المشاركين لالنترنت         

46 الجدول 8: اخر استخدام لالنترنت عبر االتصاالت المتنقلة؟       
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قائمة الرسوم البيانية 

10 الشكل 1: نسبة األفراد واألسر )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(     

 11 الشكل 2: تركيب العينة حسب الجنسية والجنس )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(   

13 الشكل 3: مستخدمي االتصاالت وتقنية المعلومات )كنسبة من جميع المشاركين(   

13 الشكل 4: مستخدمي خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات )كنسبة مئوية من جميع المشاركين( 

14 الشكل 5: مقارنة استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات بين األفراد واألسر    

15 الشكل 6: استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات حسب الجنسية )كنسبة مئوية من جميع المشاركين( 

15 الشكل 7: استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات حسب الجنس )كنسبة مئوية من جميع المشاركين( 

الشكل 8: استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات حسب الفئات العمرية 
16 )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(          

17 الشكل 9: مستخدمي الهاتف الثابت )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(     

17 الشكل 10: مستخدمي الهاتف الثابت )كنسبة مئوية من األسر(      

18 الشكل 11: أسباب عدم استخدام خدمة الهاتف الثابت )كنسبة مئوية من غير المستخدمين(  

18 الشكل 12: معدل االنفاق الشهري على خدمة الهاتف الثابت )كنسبة مئوية من األسر المستخدمة( 

19 الشكل 13: الرضى عن خدمة الهاتف الثابت )كنسبة مئوية من المستخدمين(    

20 الشكل 14: مستخدمي االتصاالت المتنقلة الصوتية )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(   

20 الشكل 15: اشتراك االتصاالت المتنقلة حسب نوعية الشريحة      

21 الشكل 16: نسبة اشتراك االتصاالت المتنقلة حسب الجنسية.      

21 الشكل 17: توزيع مستخدمي االتصاالت المتنقلة للمشتركين بخط مفرد أو اكثر: حسب الباقة  

الشكل 18: أسباب االشتراك في أكثر من خط اتصاالت متنقل 
21 )كنسبة مئوية من إجمالي المشتركين بأكثر من خط(        

22 الشكل 19: استخدام االتصاالت المتنقلة حسب الباقة       

22 الشكل 20: نسبة استخدام االتصاالت المتنقلة حسب الجنسية.      

الشكل 21: أسباب استخدام أكثر من خط اتصاالت متنقل
23 )كنسبة مئوية من إجمالي المستخدمين ألكثر من خط(       

24 الشكل 22: معدل االنفاق الشهري على خدمات االتصاالت المتنقلة الصوتية للخط الرئيسي.  
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25 الشكل 23: تقييم أسعار خدمات االتصاالت المتنقلة الصوتية للخط الرئيسي.    

26 الشكل 24: تقييم مستوى الرضى عن خدمة االتصاالت المتنقلة للخط الرئيسي.    

الشكل 25:  نسبة المستخدمين الذين ينون ) تغيير/ عدم تغيير ( 
27 مقدم الخدمة االتصاالت المتنقلة الصوتية         

27 الشكل 26: أسباب تغيير مقدم خدمة االتصاالت المتنقلة الصوتية      

28 الشكل 27: مستخدمو االنترنت )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(     

29 الشكل 28: مستخدمو االنترنت: حسب الحالة الوظيفة.       

29 الشكل 29: مستخدمو االنترنت : حسب المستوى التعليمي.      

30 الشكل 30: أسباب عدم استخدام االنترنت خالل الستة أشهر الماضية     

الشكل 31: التخطيط الستخدام االنترنت خالل الستة أشهر القادمة 
30 )كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين(.        

الشكل 32: التخطيط الستخدام االنترنت خالل الستة أشهر القادمة حسب الجنس والجنسية 
31 )كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين(.        

الشكل 33: التخطيط الستخدام االنترنت خالل الستة أشهر القادمة حسب الفئات العمرية 
31 )كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين(.        

الشكل 34: مستخدمي االنترنت غير المدركين إلستخدامها )كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين( 31

32 الشكل 35: مكان استخدام االنترنت          

32 الشكل 36: مكان استخدام االنترنت )حسب الجنس(.       

33 الشكل 37: مكان استخدام االنترنت حسب الفئات العمرية.       

 34 الشكل 38: تكرار استخدام االنترنت )كنسبة مئوية من مستخدمي االنترنت(.    

34 الشكل 39: تكرار استخدام االنترنت: )حسب الجنسية (.       

34 الشكل 40: تكرار استخدام االنترنت )حسب الجنس(.        

35 الشكل 41: تكرار استخدام االنترنت: )حسب الفئة العمرية(.       

 36 الشكل 42: تكرار استخدام االنترنت )حسب الوظيفة(.       

37 الشكل 43: مستخدمي االنترنت في المنزل )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(.    

37 الشكل 44: مستخدمي االنترنت في المنزل )كنسبة مئوية من اجمالي مستخدمي االنترنت(.  

37 الشكل 45: نوع التقنية المستخدمة للوصول الى االنترنت في المنزل.     
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38 الشكل 46: مستخدمي االنترنت في المنزل: بالنسبة للمنطقة.      

38 الشكل 47: مستخدمي االنترنت في المنزل: بالنسبة للجنسية.      

39 الشكل 48: مستخدمي االنترنت في المنزل: بالنسبة للجنس.      

39 الشكل 49: مستخدمي االنترنت في المنزل: بالنسبة للفئة العمرية.      

الشكل 50: أسباب عدم استخدام االنترنت في المنزل 
40 )كنسبة مئوية من غير مستخدمي االنترنت  في المنزل(.       

40 الشكل 51: نشاطات االنترنت في المنزل )كنسبة مئوية من مجموع  مستخدمي االنترنت في المنزل(. 

الشكل 52: متوسط اإلنفاق الشهري على خدمات االنترنت في المنزل  بإستخدام  
41 شبكة الجيل الثالث والجيل الرابع )كنسبة مئوية من األسر المستخدمة للخدمة(.    

الشكل 53: تقييم سعر االنترنت في المنزل لمقدم الخدمة األساسي باستخدام خدمة 
42 الجيل الثالث او الجيل الرابع )كنسبة مئوية من مجموع األسر المستخدمة(     

الشكل 54: تقييم الرضا لمستخدمي االنترنت في المنزل  لمقدم الخدمة األساسي 
42 باستخدام خدمة الجيل الثالث او الجيل الرابع )كنسبة مئوية من مجموع المستخدمين(   

الشكل 55: توزع  مستخدمي اإلنترنت في المنزل  حسب  نوع الوصول الى اإلنترنت )كنسبة مئوية من عدد 
مستخدمي االنترنت في المنزل باستخدام خطوط المشتركين الرقمية DSL، األلياف البصرية والواي ماكس 
43 WiMAX كمقدم خدمة رئيسي(          

الشكل 56: اشتراك النطاق العريض لخطوط المشتركين الرقمية.
43 )كنسبة مئوية من مستخدمي خطوط المشتركين الرقمية(       

43 الشكل 57: اشتراك النطاق العريض لاللياف البصرية. )كنسبة مئوية من مستخدمي االلياف البصرية( 

الشكل 58: متوسط اإلنفاق الشهري على االنترنت في المنزل لمقدم الخدمة االساسي عبر شبكات 
44 االتصاالت الثابتة )كنسبة مئوية من إجمالي االسر المستخدمة(      

الشكل 59: تقييم سعر خدمة االنترنت في المنزل عبر شبكات االتصاالت الثابتة 
44 )كنسبة مئوية من عدد األسر المستخدمة(         

الشكل 60: تقييم الرضا لمستخدمي االنترنت في المنزل 
45 )األسر التي تستخدم االنترنت في المنزل عبر شبكات االتصالت الثابتة(     

الشكل 61: نسبة من يخططون  لزيادة سرعات التحميل  في األشهر ال 12 القادمة

45 )كنسبة مئوية من عدد المشتركين من مستخدمي االنترنت في المنزل(     

الشكل 62: مستخدمو االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )باستثناء االنترنت عبر شبكات االتصاالت 

46 المتنقلة )الجيل الثالث او الجيل الرابع( في المنزل( )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(   
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الشكل 63: مستخدمو االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )باستثناء االنترنت عبر شبكات االتصاالت 
46 المتنقلة )الجيل الثالث او الجيل الرابع( في المنزل( )حسب الجنسية(     

الشكل 64: مستخدمو االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )باستثناء االنترنت عبر شبكات االتصاالت 
47 المتنقلة )الجيل الثالث او الجيل الرابع( في المنزل( حسب الجنس      

الشكل 65: مستخدمو االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )باستثناء االنترنت عبر شبكات االتصاالت 
47 المتنقلة )الجيل الثالث او الجيل الرابع( في المنزل( حسب الفئات العمرية     

الشكل 66: أسباب عدم استخدام االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )باستثناء االنترنت عبر شبكات 
48 االتصاالت المتنقلة )الجيل الثالث او الجيل الرابع( في المنزل( )كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين( 

الشكل 67: المشتركون في خدمة االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )باستثناء االنترنت عبر شبكات 
االتصاالت المتنقلة )الجيل الثالث او الجيل الرابع( في المنزل( )كنسبة مئوية من اجمالي مستخدمي االنترنت عبر 
48 شبكات االتصاالت المتنقلة(           

الشكل 68: نوع شريحة االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة المستخدمة )باستثناء االنترنت عبر شبكات 
49 االتصاالت المتنقلة )الجيل الثالث او الجيل الرابع( في المنزل( )كنسبة مئوية من اجمالي المشتركين( 

الشكل 69: شرائح االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة المستخدمة )باستثناء االنترنت عبر شبكات 
49 االتصاالت المتنقلة )الجيل الثالث او الجيل الرابع( في المنزل( )شريحة واحدة مقابل شرائح متعددة( 

الشكل 70: األنشطة التي يقوم بها مستخدمو االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )باستثناء االنترنت 
عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )الجيل الثالث او الجيل الرابع( في المنزل( )كنسبة مئوية من اجمالي 

50 مستخدمي االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة(       

الشكل 71: معدل االنفاق الشهري على خدمات االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )باستثناء االنترنت 
51 عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )الجيل الثالث او الجيل الرابع( في المنزل( )شريحة بيانات(   

الشكل 72: تقييم أسعار خدمات االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )باستثناء االنترنت عبر شبكات 
52 االتصاالت المتنقلة )الجيل الثالث او الجيل الرابع( في المنزل( )شريحة بيانات(    

الشكل 73:  تقييم مستوى الرضى عن خدمات االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )باستثناء االنترنت 

53 عبر شبكات االتصاالت المتنقلة )الجيل الثالث او الجيل الرابع( في المنزل( )شريحة بيانات خاصة(  

54 الشكل 74: أنواع استخدام الخدمات المدمجة )كنسبة مئوية من عدد المستخدمين(   

55 الشكل 75: أسباب عدم استخدام باقات الخدمات المدمجة )كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين( 

الشكل 76: متوسط اإلنفاق الشهري على  االتصاالت المتنقلة للمكالمات الصوتية مع باقات االنترنت 
56 )كنسبة مئوية من عدد المستخدمين(         

56 الشكل 77: مستوى الرضى عن أسعار الباقات المدمجة لخدمات االتصاالت    

57 الشكل 78: مستوى الرضى العام انواع باقات الخدمات       
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الشكل 79: أسباب عدم الرضى عن باقات الخدمات المدمجة 
58 )كنسبة مئوية من اجمالي المستخدمين غير الراضين(       

الشكل 80: مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي }مكتبي، محمول، لوحي{ 
59 )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(          

59 الشكل 81: مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي }مكتبي، محمول، لوحي{ حسب الجنسية   

59 الشكل 82: مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي }مكتبي، محمول، لوحي{ حسب الجنس   

60 الشكل 83: مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي }مكتبي، محمول، لوحي{ حسب الفئات العمرية  

60 الشكل 84: ملكية الحاسبات اآللية }امكتبي / محمول / لوحي{ )كنسبة مئوية من جميع المشاركين( 

61 الشكل 85: استخدام األجهزة )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(      

61 الشكل 86: اللغة المفضلة للمستخدمين         

الشكل 87: أسباب عدم استخدام أجهزة الحاسب اآللي }مكتبي، محمول، لوحي{ 
62 )كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين(         

62 الشكل 88: قائمة األنشطة التي يقوم بها مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي    

63 الشكل 89: قائمة األنشطة التي يقوم بها مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي حسب الجنسية  

63 الشكل 90: قائمة األنشطة التي يقوم بها مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي حسب الجنس  

64 الشكل 91: قائمة األنشطة التي يقوم بها مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي حسب الفئات العمرية 

65 الشكل 92: قائمة األنشطة التي يقوم بها مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي حسب الوظيفة  

66 الشكل 93: قائمة األنشطة التي يقوم بها مستخدمو أجهزة الحاسب اآللي حسب المستوى التعليمي 

67 الشكل 94: معدل تغيير أجهزة الهاتف المتنقل        

67 الشكل 95: معدل تغيير أجهزة الهاتف المتنقل حسب الجنسية      

68 الشكل 96: معدل تغيير أجهزة الهاتف المتنقل حسب الجنس      

68 الشكل 97: معدل تغيير أجهزة االتصاالت المتنقلة حسب الفئات العمرية     

 69 الشكل 98: معدل االنفاق السنوي على أجهزة الهاتف المتنقل      

69 الشكل 99: األسر المستخدمة ألجهزة الحاسب اآللي واالنترنت )كنسبة مئوية من أفراد األسر(  

70 الشكل 100: استخدام شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت )كنسبة مئوية من جميع المشاركين( 
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الشكل 101: مستخدمي الشبكات االجتماعية على شبكة االنترنت 
70 )كنسبة مئوية من مجموع مستخدمي االنترنت(       

70 الشكل 102: استخدام شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت حسب الجنسية   

71 الشكل 103: استخدام شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت حسب الجنس   

الشكل 104: توزيع المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي 
71 )كنسبة مئوية من جميع مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي(     

72 الشكل 105: توزيع المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي حسب الجنسية   

73 الشكل 106: توزيع المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي حسب الجنس   

74 الشكل 107: توزيع المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي حسب الفئات العمرية  

75 الشكل 108: توزيع المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي حسب الوظيفة   

الشكل 109: مدة استخدام شبكات التواصل االجتماعي 
76 )كنسبة مئوية من جميع مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي(     

76 الشكل 110: مدة استخدام شبكات التواصل االجتماعي حسب الجنسية    

77 الشكل 111: مدة استخدام شبكات التواصل االجتماعي )حسب الجنس(    

77 الشكل 112: مدة استخدام شبكات التواصل االجتماعي حسب الفئات العمرية   

78 الشكل 113: مدة استخدام شبكات التواصل االجتماعي حسب الوظيفة    

79 الشكل 114: مدة استخدام شبكات التواصل االجتماعي حسب المستوى التعليمي            

الشكل 115: أسباب عدم استخدام شبكات التواصل االجتماعي 
80 )كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي(    

الشكل 116: مستخدمي الخدمات االلكترونية المختلفة 
81 )كنسبة مئوية من جميع أرباب األسر المشاركين(       

82 الشكل 117: استخدام الخدمات االلكترونية حسب الجنسية     

82 الشكل 118: استخدام الخدمات االلكترونية حسب الجنس      

الشكل 119: أسباب عدم استخدام الخدمات االلكترونية
83 )كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين(        

الشكل 120: المشاركون الذين يقومون بشراء أو طلب منتجات و/أو خدمات عبر االنترنت
83 )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(         
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الشكل 121: األسباب التي حالت دون القيام بشراء أو طلب منتجات و/أو خدمات عبر االنترنت 
84 )كنسبة مئوية من اجمالي غير المستخدمين(        

الشكل 122: السلع الملموسة المشتراة عبر االنترنت 
84 )كنسبة مئوية من جميع  المشترين عبر االنترنت(       

84 الشكل 123: السلع غير الملموسة المشتراة عبر االنترنت )كنسبة مئوية من المشترين(  

85 الشكل 124: السلع الملموسة المشتراة عبر االنترنت حسب الجنسية    

85 الشكل 125: السلع غير الملموسة المشتراة عبر االنترنت حسب الجنسية    

86 الشكل 126: السلع الملموسة المشتراة عبر االنترنت حسب الجنس    

86 الشكل 127: السلع غير الملموسة المشتراة عبر االنترنت حسب الجنس    

87 الشكل 128: طرق السداد االلكترونية المستخدمة )كنسبة مئوية  من جميع المشاركين(  

87 الشكل 129: طرق السداد األخرى المستخدمة )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(  

88 الشكل 130: طرق السداد االلكترونية المستخدمة حسب مستوى الدخل    

89 الشكل 131: طرق السداد األخرى المستخدمة حسب مستوى الدخل    

90 الشكل 132: مستوى الرضى عن الخدمات البنكية االلكترونية     

الشكل 133: مستوى الرضى العام عن الخدمات البنكية االلكترونية 
90 )كنسبة مئوية من اجمالي مستخدمي الخدمة(       

الشكل 134: المشاركين الذين واجهتهم مشكلة مع مقدمي الخدمات 
91 )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(         

الشكل 135: المشاركين الذين تقدموا بشكوى لمقدم الخدمة
91 )كنسبة مئوية من إجمالي المشاركين الذين واجهتهم مشكلة(     

الشكل 136: أسباب عدم تقديم شكوى لمقدم الخدمة 
92 )كنسبة مئوية من اجمالي غير المشتكين(        

الشكل 137: كيفية القيام بتقديم الشكوى لمقدم الخدمة
93 )كنسبة مئوية من اجمالي المشتكين(        

الشكل 138: نسبة المشتكين الذين تم تزويدهم برقم مرجعي 
93 )كنسبة مئوية من اجمالي المشتكين(        

93 الشكل 139: معالجة الشكوى من قبل مقدم الخدمة )كنسبة مئوية من اجمالي المشتكين( 

94 الشكل 140: معالجة الشكوى من قبل مقدم الخدمة وفق طريقة تقديم الشكوى  
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95 الشكل 141: تقييم مستوى الرضى عن تعامل مقدم الخدمة مع الشكاوى   

الشكل 142: المشاركين الذين تقدموا بشكوى لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
96 )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(         

الشكل 143: علم المشاركين حول تقديم شكوى بخصوص مقدمي الخدمات لهيئة االتصاالت 
96 وتقنية المعلومات           

97 الشكل 144: المشاركين الذين تقدموا بشكوى للهيئة ومقدمي الخدمة حسب الجنسية  

97 الشكل 145: المشاركين الذين تقدموا بشكوى للهيئة ومقدمي الخدمة حسب الجنس  

الشكل 146: أسباب عدم تقديم شكوى لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
98 )كنسبة مئوية من اجمالي غير المشتكين(        

98 الشكل 147: الرضى العام عن تعامل الهيئة مع الشكاوى )كنسبة مئوية من اجمالي المشتكين( 

99 الشكل 148: تقييم مستوى الرضى عن تعامل الهيئة مع الشكاوى     

الشكل 149: الوعي بإمكانية تسجيل اسم النطاق العربي لمواقع االنترنت المنتهي بـ “.السعودية” 
100 )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(         

100 الشكل 150: الوعي بخدمة نقل رقم الهاتف المتنقل )كنسبة مئوية من جميع المشاركين( 

الشكل 151: التصور حول مشاركة الهيئة في تخفيض أسعار التجوال الدولي 
101 )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(         

101 الشكل 152: الرأي حول حجب محتوى االنترنت )كنسبة مئوية من جميع المشاركين(  

102 الشكل 153: الرأي حول حجب محتوى االنترنت حسب المنطقة     

103 الشكل 154: الرأي حول حجب محتوى االنترنت حسب الجنسية     

103 الشكل 155: الرأي حول حجب محتوى االنترنت حسب الجنس     

)setontooF(

أنحاء المملكة بعد حساب  التوزيع السكاني في جميع  العينات لكل منطقة على أساس  1   تم اختيار عدد 
إجمالي عدد السكان لكل منطقة من التعداد السكاني 2010م.




