


عدنا إليكم كما هي عادتنا كل عام.. في تقريرنا السنوي الرابع 
للرقمنة الســـعودية، التقرير الذي يســـتعرض معكم تطورات 

هذا القطاع الناشط والمتجدد.
في كل تقاريرنا الســـابقة وصوًال لهذه النســـخة.. كانت هناك 
صفـــة متكررة فيها.. وهي أنه في كل عـــام هناك قفزة كبيرة 

في هذا القطاع تلغي قفزات العام الذي قبله..
قد يظن البعض أن ســـرعة وقفزات هذه الرقمنة واالستخدام 
العالي للتقنية كان نتيجة لما فرضته الجائحة من عزل وتباعد.. 
لكن الحقيقة أن هذه الجهود واإلنجازات كانت قبلها وهي ما 

جعلتنا نجتاز الجائحة بأقل األضرار الممكنة.. 
اليوم.. 93% من الســـعوديين يستخدمون اإلنترنت بينما بلغت 
النســـبة عالميـــًا 62.5% من الســـكان.. المدفوعـــات والتجارة 
اإللكترونية يصل نســـبة الســـعوديين المســـتخدمين لها إلى 

81.56% أما عالميًا فالنسبة %48.29.
اليوم.. السعودية هي "الدولة األكثر تقدًما" بين دول مجموعة 
العشرين في مجال التنافســـية الرقمية، وفي المرتبة الثالثة 
عالمًيا في ســـرعة اإلنترنت المتنقل بتقنيـــة الجيل الخامس، 

وخدمات إلكترونية حكومية تصل لحدود 2,000 خدمة. 
هـــذه األرقام تجعل من الرقمنة الســـعودية وزيـــرًا على رقعة 
الشـــطرنج يتحرك فـــي كل اتجاه وألبعد مســـافة.. أتمنى لكم 

قراءة ماتعة وفائدة مرجوة..

مقــدمـــة

حسين الحازمي
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الــــــــــرقــــــمـــــنــــة سعـــوديـــًا

المدفوعات والتجارة اإللكترونــية

األلعــــــــاب اإللكتـــــــــــــرونـــيـة

الرقمـــــــــــنـــــــة عـــــــــالمـــــــًيا

المحتـــــــــوى الـــرقمــي عــالمًيا
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اســـــــتــخــــــــدام اإلنـتــــرنـــــــت
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السعوديـــة 
فــي أرقــــام
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35,647,323
إجــمالــــــــي السكـــــــــــان

57.8%
الذكـــــور

42.2%
اإلنــــــاث

توزيع السكان على الفئات العمرية

السكان األقل 
من 5 سنوات

السكان األقل 
من 15 سنة

3.1%13.2%
السكــــان مــــن

 64-15 سنة
السكـــــان مــــن

65 سنة فأكثر

75%3.8%

التوزيع السكاني على المناطق

مكة المكرمة
26.4%

المدينة المنورة

5.6%

القصيم

4.3%

الحدود الشمالية

1.1%
حائل

2.1%
تبوك

2.8%

الجوف

1.6%

عسير

6.7%

الباحة
1.5%

جازان

4.8%

نجران

1.8%

الرياض

25.3%

المنطقة الشرقية

15.1%



المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 موظفًا في القطاعات الحكوميةمنشـــــــــأة

مؤسسة حكومية

العاملين بالمملكة

250
إمارة

13
أمانة

16

جامعة

29

دواوين

5
رئاسات

6
صناديق

9

قوات عسكرية

6

كليات حربية

5

مؤسسة

12

مجالس

8

مديرية

11

مـــراكـــــــــًزا

20

هيئة

69

وزارة

24
غــــــرفة تجارية

28

 626,0001,254,889

شركة و مؤسسة قائمة

مليون
شركـــــــــــة أجنبيــــــــة

 1.24724

المشتغلون السعوديون 
في القطاع الخاص

مشاركة المـــــرأة فــــي 
سوق العمل

1.9+34.1%+
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الرقمنـــة
سعوديــــًا



بيــــن دول مجموعة العشرين ضمـــن 
تقريـــر التنافسية الرقمية 2021

5Gسرعة تحميــــل
367.73  المتنقل

متوسط سرعــــــة الرفـــع لإلنترنت 
22.48 المتنقل

التحميل  سرعة  متوسط 
لإلنترنت المتنقل  149.06

تتوفر فيها خدمات
5G 76  الـ

7 المحتويات

2

3

فـــــي مؤشـــــــر األمم المتحدة لتطور 
الحكومة اإللكترونية 9

اإلنترنت  سرعات  في  العالـم  دول  بيـن   
المتنقل بتقنية الجيل الخامس

ميــجا
بـايت

ميــجا
بـايت

ميــجا
بـايت



متوســــط 
ســـــرعـــة
اإلنتــــرنت

فــي سرعــــة اإلنترنت 
المتنقل 91.06 ميجا بايت

 فـي سرعة اإلنترنت 
الثابت 80.39 ميجابايت

متـوســط سرعــة الرفـع 
لإلنتـــــرنت الثــابت 

معــــدل استهالك البيانات 
920 للشخص الواحد

الثالثةانتشار اإلنترنت
عالمًيا 

جاهزيــة الخدمـــــــات اإللكترونيـــة 
%98الحكوميـة لمــؤشـــر األمم المتحدة 

مستــــوى نضـج الخدمـــات 
الرقمية

+83% ارتفاع مستـــــوى نضــج 
الخدمات اإللكترونية الحكومية

 World Digital Government مؤشر
Rankings Survey 2021

46.02 ميجابايت737

قفزت السعودية 23 مرتبة بصفتها أفضل الدول
تقدًما في مجال الخدمات الحكومية الرقمية

11 على دول 
مجموعة العشرين

 30
عـــــــالمـــــــــــًيا

8 المحتويات

ميــجا
بـايت

95%+



1,923
خـــــدمـــة إلكتــــرونـــيــــة

إدارة وريادة األعمال

51626.8%
التعليم والتدريب

26213.6%
العمل والتوظيف

19510.1%

السكن والخدمات 
والمرافق البلدية

944.9%

خدمات الزكاة 
والضرائب

683.5%

السالمـــــــة
والبيئة

613.2%

السياحة والثقافة 
والترفيه

603.1%

الشؤون العائلية 
والزواج والمواريث

562.9%

الحمـــــايـــــــة
االجتماعية

522.7%

المعلومات واالتصاالت 
والخدمات البريدية

462.4%

شؤون المقيمين 
والزوار

432.2%

الحـــــج 
والعمرة

291.5%
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مستخــــدم 
 مليـــــون

حكومةأعمـالأفــــراد

 1.5+ 50+

خدمات وزارة الداخلية

23+

هوية رقمية مصدرة
 مليـــــون
23+

عمليــــــة 
خــــالل 2020

 مليـــــون
116+

خدمـــــــة
 مليـــــون

330+
مرتبطة بـــــها

 جهـــــــــة
80+

عملية إجرائية خالل 2020
 مليـــــون
46+

تحميــــــــل 
 مليـــــون
24+

عدد عمليات تسجيل الدخول
للمنصة منذ تأسيسها

مليـــــونمليـــــونمليـــــــار
3.1+

مستخدمو التطبيق

مليون+24

الخدمات بالتطبيق

أكثر من 100 خدمة

وثائق المحفظةالجوازات الصحية

تصاريح دخول التجمعاتتصريح للمشاعر المقدسة

فحوصات كوفيد -19 
وحجز اللقاح

 27+ 30+

 23+ 60+

 20+ 61+

الشركاء

شريك+25

الدول المستخدمة

75 دولة حول العالم

طلبات تصريح التنقل

مليـــــون تصـــــريـــح 
بالمرحــــلـــة الثــانية

مليون جــواز صحي
حــــتـــــــــــــــى اآلن

مليــــــون طلــــــــب 
بالمرحلــــــة األولـى

مليــــــون فحـــــص 
بالمرحــــلة الثانــية

مـليــــــون تصــريح
بــالمرحلة الثانـــية

مليــــــــــــون وثيـــقـة في
المحفظة بالمرحلة الثانية



التحول الرقمي
على مستوى القطاعات

الرقمنة العدلية

+15.5 مليون
عملية دخول

+1.2 مليون
جلسة عن بعد

+67 ألف
جلسة ترافع 

إلكتروني

+593 ألــف
صحيفــــــة دعوى

+404 ألــف
حكــــــــــم صــــادر

+1.5 مليــون
وكالـة الكترونية

+220 ألــف
تحديث الصكوك 

العقارية

+18 ألـــف
عملية إفراغ إلكتروني

+59 ألــف
عقد زواج

الصحــة الرقمــيــة

+800 ألــــف
موعد

 مليـــــــون
مستفيد

ألــف مستفـيد
وصفة طبية

 19+
فحص كوفــيــد -19

 30+
موعد ألخذ اللقاح

20+160+

مليــــــــون مليــــــــون

11 المحتويات



الرقمنة في قطاع البلدية واإلسكان

+45 تم اغالقها
بالغ يغلق يوميًا

850 مليون
تبادل بيانات مع 
الجهات المرتبطة

+1.5 مليون
مستخدم

+100 خدمة
رقميــــة

+1 مليون
تحميل للتطبيق

أعداد الوحدات 
العقارية المسجلة

الوسطاء العقاريون 
المسجلون

المستفيدون من 
السداد الشهري

80% مستفيد20 ألف+3 ماليين

أســرة سعودية  سكنــــــت منازلها

+87 ألف

عـدد المشروعات 
منــــــذ إطـــــــالق 

المنصة

األسر المستفيدة 
حتـــــــى منتصف 

2021

148 مشروع

زيـــــارة لمنصـــــة 
سكني

+9.2 مليون
تحميل للتطبيق

+3.5 مليون

+111 ألف

12 المحتويات



29,001
المنافسات العامة

56,543
العروض المقدمة 
للمنافسات العامة

53,426
دعوات الشراء 

المباشر

84,476
العروض المقدمة 

على الدعوات

+50 مليارًا
العقود والتعميدات

196 مليارًا
العوائد لنظام 

التحصيل

+163 ألف
المستخدمون منذ 

إنشاء المنصة

خدمــات وزارة المـاليـة

خدمات قطاع العمل

رخص العمل

ألــــــف 
561+

المشــــــآت 
المستفيدة

ألـــــف 
522+

خدمة 
إلكترونية

94

تأشيرة 
مصــــدرة

مليـــــون 
1.3+

13 المحتويات



منصة مدرستي
عدد الفصول االفتراضية

154+
 مليـــــــون

االختبارات المسندة
للطالب والطالبات عن ُبعد 

699+

+4.7

 99

+1.8

 مليــــون

 مليون مشاركة في مسابقة
مدرستي للبرمجة

عدد مشاهدات قناة عين "اليوتيوب"

 مليون مشاركة مجتمعية
في مسابقة مدرستي

مليـــــــــــــــون 

المعلمون والمعلمات مرات زيارة رابط
المنصة 

 292
 مليـــــون

الطالب والطالبات 

4,862,118
في التعليم الحكومي

178,068
في التعليم األهلي

402,468
في المدارس الحكومية

13,585
في المدارس األهلية

 الواجبات المسندة
للطالب والطالبات

12+
 مليـــــــــار

استجابات المعلمين

108+
ألـــــف

االبتكـــار الرقمـــي

أهم المنصات لتيسير التعليم عن ُبعد

منصة مدرستينظام التعليم المو̈حد

قنـــــــاة تعليــــميـــــة
فـضـــــــــائـــــــــيـــــــة

بوابة التعليم الوطنيةبوابة المستقبل
 (عين)

24
14 المحتويات



استخدامات
اإلنـتــرنـــت



األجهزة واستخدام اإلنترنت
اشتراكات االنترنت

استـــــــخــدام
اإلنـــــتـرنــــت

اشتــــــــراكـــــات الهاتف 
المـــــــــــــتـــــنــــــــــــــقل

انتشار خدمات اإلتصـاالت
المتنقلة على مستــــوى
الـــــــــســــــــــكــــــــــــــان

ارتفاع اشتـــــــــــراكـــــات 
خدمـــات اإلتصــــــــــاالت

41.03

3.3%

115.3%

مليــــــون

استخدام األفـراد 
لإلنــــــــتــرنــــت

استخــــدام  
السعوديين لإلنترنت

استخدام  غير
 السعوديين لإلنتـرنت

استخدام الذكـــور
لإلنتــــــــــرنـــــت 

استخـــــــدام
اإلنـــاث

مشاركة األفراد في
 شبكات التواصل

 االجتماعي

مشاركــة الذكـور فـــي 
شبكات التواصل

 االجتماعي

مشاركة اإلناث في
 شبكات التـواصل 

االجــتمــاعي

93%92.5%93.6%

94.4% 90.8% 82.3%

94.3%93.4%
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1.834

4.757

عدد عمليات تنزيل تطبيقات
الهاتف المحمول 

اإلنفــــاق االستهـــالكــي

 ضمن األسواق األكثر نمًوا
فــي تنزيـل التطـبيقـــات

الهاتف المحمول

مليار ريال

مليار عملية

17 المحتويات

  المرتبة

19

ضمــن األسـواق األكثـر
إنفاًقا على التطبيقات 

  المرتبة

12



37

األجهزة واستخدام اإلنترنت
معدالت متابعة
 اإلنترنت يومًيا

استخـدام اإلنتـــرنــت

ساعات 
8

و دقـائـق
5

ساعات 
4

دقيقة
3556.7%

الوصول لإلنترنت عبر 
الهواتف النقالة

ساعات 
3

دقيقة
35

مشاهدة التلفزيونات 
عبر اإلنترنت

ساعات 
3

دقيقة
24
استخدام مواقع 

التواصل االجتماعي

ساعات 
3

دقيقة
30

الوصول لإلنترنت عبر أجهزة 
الحاسوب (المكتبية واللوحية)

ساعات 
3

دقيقة
35

قراءة الصحف
 الرقمية

ساعات 
1

دقيقة
30
االســــــــتـــماع 

للموسيقى

ساعات 
1

دقيقة
53
استخدام وحدات

 األلعاب

ساعات 
1

دقيقة
24
االستـــــــــمــــــاع 

للبودكــــاست

دقيقــة

االستماع للمحطات
 اإلذاعية

نسبة الوصول لإلنترنت 
عبر الهواتف النقالة
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أسباب استخدام اإلنترنت 

التـــــواصـــل مـــع 
العائلة واألصدقاء

العـــــثـــــــور عــلــى 
المعــــلــــومـــــــات

مشاهدة التلفزيون
 ومقاطع الفيديو

العثـــــــــور عـــلــــى 
أفكـــــــار جــــديــــدة

68.3%

59.1%54.7%

54.4%53%49.8%

48.6%48.3%40.4%

39%37.2%36.8%

63.9%

متــــــابعــــة األخبــار 
واألحداث الجــــــارية

البــحـــث عن طـــرق
 فــــــعـــل األشيـــاء

التـــــــــــعــــــلــــيــــم 

قضـــــــــاء وقـــــت
الفــــــــــــــــــــــــراغ

بحـــــوث العالمـــات
 التجــــــــــــــاريــــــــة

بحــــــــــــــــــــــــوث 
األعــــــــــــــــمـــــال

تـــــــــــواصـــــــــــل
األعــــــــــــــــــمــال

البحث عــن األماكناللعـــــــــــــــــــب
 والســـــــــــفــــــــــر



01
Similarweb أعلى المواقع زيارة حسب

421,2

األخــــــــبـــــــار 
واإلعـــــــــــالم

الـــتـــســـوق02
اإللكترونــــي

مليون زيـــــــارةمليون زيـــــــارة

مليون زيارة

مليون زيـــــــارة
928,9

ألف زيارة
820,6

ألف زيارة

2,5
haraj.com.sa

مليون زيارة
2,2

amazon.com

مليون زيارة
1,7

aliexpress.com

مليون زيارة
1,7

noon.com

مليون زيارة
1,2

opensooq.com
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السفــــــــــر03

الترفـــــيـــه04

المـــالـــيـة05

867.2
ألـــــف زيـــــارة

812.8
ألـــــف زيـــــارة

427.8
ألـــــف زيـــــارة

booking.co

297.8
ألـــــف زيـــــارة

wego.com

242.9
ألـــــف زيـــــارة

airarabia.com saudia.comflynas.com

مليون زيارة

مليون زيارة

youtube.comnetflix.comcima-club.cc

129,5
مليون زيارة
8,7

مليون زيارة

imdb.com

saudiexchange.saalahlionline.combupa.com.sabinance.comcoinmarketcap.com

anime4up.com

 1,4

1,1

مليون زيارة
1,3

مليون زيارة
2,3

مليون زيارة
1,1

مليون زيارة
1,1

مليون زيارة
1,1

ألف زيارة
844.2
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متوســـــــط 
زيــــــــــــــارة 
المــــواقـــع

Google.com

8.4211.55
YouTube.com

Facebook.com

8.549.92
Twitter.com

Instagram.com

11.268.08
baidu.com

wikipedia.org

3.079.92
yandex.ru

yahoo.com

5.77

1.56
whatsapp.com

amazon.com

9.46

4.33
netflix.com

األرقام تشير إلى متوسط الصفحات لكل زيارة
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تطبيقات الهواتف المجانية
األعلى استخداًما

Android 

GoogleWhatsAppYouTube

010203

FacebookGoogle ChromeInstagram

040506

MessengerSnapchatGoogle Duo

070809

Tawakkalna
Covid-19 KSA

TikTok

TikTok

imo

101112

Sehhaty Snapchat 

WhatsApp YouTubeTawakkalna 

Instagram Google MapsGetcontact 

Twitter Telegram 

010203

040506

0708

1011

09



Google.comYoutube.com

Bit.ly.com

212 67.6
مليـــــون

 32.1
مليـــــون

مليـــــون

Twitter.comFacebook.com

40.4 35.2
مليـــــونمليـــــون

Google.comYoutube.com

Facebook.com

 1.721.62
مليـــــــــــار

431
مليـــــــــون

مليـــــــــــار

Whatsapp.comInstagram.com

Twitter.com

256101
مليـــــون

88
مليـــــون

مليـــــون

Wikipedia.com

 25.4
مليـــــون

أكثر المواقع تصفًحا

أكثر المواقع تصفًحا

أدوات البحث
من خالل الصور

سلوكيات البحث على اإلنترنت

24 المحتويات

منصات التواصل
 االجتماعي 

58%
أدوات التــــــرجمـــــة
41.7%

26.6%
محـــــــركــــات

البحـــــــث

11.3%



أعــلــى منصـــــات
 التـواصــل االجتمـاعي

 استخــداًما

WhatsAppInstagramTwitterSnapchat

87.4%78.1%71.9%68.8%

TikTokFacebookTelegramMessenger 

63.6%63.4%59.5%43.3%

PinterestLinkedIniMessageSkype

26.4%24.5%22.5%14.2%

LINEDiscordReddit

14%6.2%6%
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مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي 

YouTube

TikTok

Instagram

Facebook

LinkedIn

Messenger

Snapchat

Twitter

29.30
مليــــون

60.1%
الذكـــــــور

39.9%
اإلنــــــاث

22.37
مليــــون

60.9%
الذكـــــــور

39.1%
اإلنــــــاث

15.45
مليــــون

58.4%
الذكـــــــور

41.6%
اإلنــــــاث

11.40
مليــــون

76.1%
الذكـــــــور

23.9%
اإلنــــــاث

6.10
مليــــون

77.8%
الذكـــــــور

22.2%
اإلنــــــاث

14.10
مليــــون

57.3%
الذكـــــــور

43.6%
اإلنــــــاث

7.70
مليــــون

75.7%
الذكـــــــور

24.3%
اإلنــــــاث

20.20
مليــــون

50.4%
الذكـــــــور

49.4%
اإلنــــــاث
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YouTube

TIKTOK

SNAPCHAT

INSTAGRAM

TWITTER

FACEBOOK

MESSENGER

LINKEDIN

90.8%

87.9%
72.2%

55.2%

50.4%

40.7%

27.5%
24%

الوصول المحتمل 
لإلعالنات 

27 المحتويات

المحتوى المرئي األكثر رواًجا

البث المباشر الشروحات مــضحـــكـة األغانـــــــي المتـنـوعـــة

مــــراجـــعة التعلـــيمي 
المنتـــجات 

المــــــؤثـرين األلعـــــــاب الـــريـــاضة 

92.2%47.9%43.4%31.5%24.6%

37.7%23.8%28.5%19.8%22.7%

النسبة من مستخدمي اإلنترنت مابين 16 حتى 64 سنة



المدفوعات
 والتجـــــــــارة 

اإللكترونية



29 المحتويات

التجـــــارة اإللكتـــرونــيــة

توزيـــــع اإلنفــاق علـــى فئـــات
التجـــارة اإللكتـــرونية 

اإلنفاق على السفر والسياحة

21.43 
مليــــــــــون

المتســـوقـون إلكتـــرونـــًيا

 38+
مليـــــــار ريـال

مليـــــــار ريـال

اإلنفــاق عـــلــى التجـــارة
اإللكتـــرونية 

42.3%
استخدام الهواتف الذكية

في الشراء 

األلعــــــــــابالمــوضـــةاإللكترونيات
 والترفيه

مستحضرات العناية
 الشخصية

الوســـــــائطاألثــــــــــاثالطعام المشـــــــروبــــات

14
مليـــــــار ريـال
12

مليـــــــار ريـال
7.5

مليـــــــار ريـال
1.8

مليـــــــار ريـال
1.1

مليـــــــار ريـال
1

 5.1

189
مليـــــون ريـال مليـــــون ريـال

544

الطيــــــران

مليـــــــار ريـال

 4.2
الفنـــادق

مليـــــــار ريـال

 1.2
باقات السفر

مليـــــــار ريـال

1
تأجير السياراتإيجارات العطالت

مليـــــــار ريـال

 824.6
مليـــــون ريالمليـــــون ريال

 151.8
الرحالت البحريةالقطــــــارات

 10.3
مليـــــون ريال مليـــــون ريال

357.5
الحافالت



اإلنفاق على الوسائط الرقمية

معايير اختيار منصات التسوق اإللكتروني

التخيير بين مختلفالتوصيل المجاني
 وسائل الدفع

الخصـــومــــات

التــــوصيـــــل في 
اليوم التالي

الــــــــــــــــــوالء 
للمنتجات

اإلعجابات والتعليقات
 على المنتج

آراء العمالء

سهــــــــولـــــــة
 االسترجــــاع

مليار ريال
3,6

المجـــمـــوع

2,1 
 ألعاب
الفيديو

 المشاهدة
حسب الطلب

 النشر
اإللكتروني

الموسيقى
الرقمية 

مليـــــــون ريالمليـــــار ريال
657

مليـــــــون ريال
475 

مليـــــــون ريال
344

52.7%39.1%37.1%

35.6%28.6%28%

25.7%22.7%
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استخـــــــــــــــدام 
تطبيــــق (مــــدى)
فــــــــي التجـــارة 
اإللكتــــــرونــيـــة

عدد البطاقات المستخدمة 
في التجارة اإللكترونية

قيمة عمليات التجارة اإللكترونيةعمليـــات التــجـارة اإللكــتــرونـيـة

7.8+

39.8

مليــــــون 

مليون عملية
97%
عـــــــــــن 2020

ارتفـــــــــــــــــــــاع 

8.1+
مليار ريال

81%
ارتفـــــــــــــــــــــاع 

معايير اختيار منصات التسوق اإللكترونية لدى السعوديين

المدفوعات اإللكترونية

 لديهم حساب في
مؤسسة مالية

لديهــــــــم بطـــاقــة
خصـــــم فوري 

لديهـــــم بطـــاقة
ائتمـــــــانية 

71.7%

80.5%
الذكــــــور

58.2%

29.07 

4,500 

اإلنــــــــاث

16.3%

21.4%
الذكــــــور

8.4%
اإلنــــــــاث

66.8%

75.9%
الذكــــــور

52.9%
اإلنــــــــاث

الدفع اإللكتروني

مليـــــــون فرد

130.8 

 إجمالي
الدفع اإللكتروني 

متوسط عمليات الدفع اإللكتروني لألفراد

مليــــــــــار ريـــال

 ريــــــال
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المتـــاجـــر والمنصات اإللكتــــرونيـــــة

الدفع عبر اإلنترنت

عادات المستهلكين في الدفع اإللكتروني

201821534

201925105
202028676
202136447

الدفـــع المبـــاشـــرالبطاقات االئتمانية

المحفظة اإللكترونية

التحويالت البنكية

طـــــــــرق أخــــــــرى

41%17%

16%15%

11%

86%+
95%
61%
73%
88%

يتوجهون إلـــــــــى الدفـــــع اإللكتـــــرونــــــي

يفكرون في استخدام طريقة دفع جديدة مثل العمالت
المشفـرة، المحافظ الرقمية، المدفوعات اإللكترونيــة

يتجنــــــبـــون الشـــركـــات التــي ال تقبل
المدفـــــــــــوعات اإللكــــــــترونيـــــــــــة 

وسائل الدفع الرقمية تساعدهم 
فــــــي توفيـــــــــر النفــــــــــقات

لديهم وسائل أكثر للدفع مقارنة بـ 2020
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األلعـــاب 
اإللكترونية



سوق األلعاب اإللكترونية

عدد الالعبينحجم الســــوق

2.619.8
22%

مليـــــار ريــــال 

Download Games
تحميـــــــل األلعاب

 مليـــــــــــــــون

بمــــعـــــدل
نمو سنوي 

167
Gaming Networks
شبـــكـــات األلعاب

40
Mobile Games
ألعـــاب الجوال

اإلجـــــمـــالــــــــي

344

577

Online Games
األلعاب األون الين

26

المستخدمون بالمليون

Download Games
تحميـــــــل األلعاب

Gaming Networks
شبـــكـــات األلعاب

Mobile Games
ألعـــاب الجوال

اإلجـــــمـــالــــــــي

Online Games
األلعاب األون الين

4.71.2

5.12.5
6.2
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ديموغرافية الالعبين

األجهزة المستخدمة
في ألعاب الفيديو

18-2425-34
14.3%29.8%

35-4445-54
27.0%

55-64
8.9%

إنـــــاث

40.3%
ذكـــــور

59.7%

19.9%

الهواتف الذكيةأي جهــــــــاز

91.4%

األجهزة اللوحية

22.9%
جهاز ألعاب محمول

20.4%

جهاز الوسائط المتدفقة

10.4%
أجهزة الواقع االفتراضي

12.1%

78%
وحـــدة األلعــابأجهزة الالبتوب

28.2%30.1%
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التعــلـيــــم
اإللكتروني



ميــــزانــيـة
مليــــــار ريــــال186التعلـــــيـم

محتـــوى المنــــصات 
االفتراضية الجامعــية

المكتبة الرقمية السعودية

الحسابات الفعالة على
المنـــصات الجـــــامعية

ألـــف 993 مليون مادة1,421

زيـــارات المنـــصـــات
الجامـــــعــــــيـــــــــــة

التقييمــــات اإللكتـرونية في
الجامعات الحكومية واألهلية

مليون تقييـم1.5

01

0304

02

عدد الكتب بالمكتبة

الـــــــــوســـــــائــــط
 المتعــــــــــــددة

الرسائـــل الجامعيــــة

عدد قواعد المعلومات
 العالمية والعربية

 446+5,2
ألــــــــف

ألــــــــف

مليـــــون

  169 + 461+

37 المحتويات

مليون زيارة6



الرقمنة
عالمًيا



4.62

39 المحتويات

عــــــدد السكــــــان

عــــــدد مستخــدمـي
اإلنــــتــــــرنــــــــت 

عدد مستخدمو شبكات
التواصل االجتماعي النشيطون 

عدد مستخدمو الهواتف
المحمولة 

عن العام السابقمليـــــــار
7.91

4.95

62.5%

4%+

+0.1% 

مليـــــار مستخدم

5.31
مليـــــار

من سكان العالم

67.1%
من سكان العالم

عن العام السابق

58.4%

10.1%+

مليـــــار مستخدم

من سكان العالم

عن العام السابق

1.8%+
عن العام السابق



مستخدمو اإلنترنت
عــــالـــمـــًيا

الدول األعلى استخداًما

مستخــــدمــــو اإلنـــتـــرنــت
 عــــــــــــالمــــــــــــًيا

المعدل اليومي الـــــــعالمــــي
 الســتخــــــــــدام اإلنتـــــــــرنــت

مستخدمي اإلنترنت 
من إجمــــــالـــي الســــــــكــــان

دخــــــول المستخـــــدميـــن إلى
 اإلنترنت عبر الهواتف المحمولة

استخــــــدام إنتــرنت الهــاتف
 المحمول من شبكة واي فاي

متوسط وقت استخـدام اإلنترنت
 مـــن الهاتــف المحمـــول يومًيا

4.95
مليـــــار

6 ساعات و58 دقيقة

62.5%92.1%

3 ساعات و37 دقيقة4.44

هولندا

كوريا الجنوبيةاإلماراتايرلنــــداالدنمارك

السويدالسعودية سويسراالمملكة المتحدة

بلجيكانيوزيلنداكندا

99%99%99%98%

99%99%97.9%97%

96.5%96%94.9%94%
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أكثر المواقع العالمية زيارة  

الــــــــدول
األقـــــــــل
استخـدامًا

نيجيرياغاناالفلبين

الهند كينيا

68%53%51%

47% 42%

Similarweb

GOOGLE.COMYOUTUBE.COM

8.7011.28

FACEBOOK.COMTWITTER.COM

8.5111.51

INSTAGRAM.COM

11.16
BAIDU.COM

8.21
WIKIPEDIA.ORG

3.01
YAHOO.COM

5.57

YANDEX.RU

9.44
WHATSAPP.COM

1.54
AMAZON.COM

8.47
NETFLIX.COM

4.19

LIVE.COM

8.32
ZOOM.US

2.98
REDDIT.COM

6.49
OFFICE.COM

7.67
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التطبيقات والمواقع
األعلى استخداًما

95.7٪

62.2%55.5٪54.3٪51.7٪

شبكات التواصل
االجـــتــمــاعــــي

محـــركات البحث84.1٪
التسوق أو المزادات٪59.7أو بوابات الويب

أو اإلعالنات المبوبة

الخرائط أو مواقـــف السيارات أو 54.4٪
الخدمات المستندة إلى الموقع

أنظــــــمة الدردشــة95.2٪
والـــمــــــــراســـــلــة

سلوكيات البحث عبر اإلنترنت

طرق استخدام محركات البحث

العثــــــــور عــلـــى
 المعلومــــات

البقاء على اتصال مع 
األصدقاء والعائلة

مواكـــبـــة األخـبــار 
واألحــــداث

البحث عــــــن كيفـــية 
القيام باألشيـــاء 

51.6٪47.5٪46.5٪46.1٪

مشاهدة مقاطع الفيديو 
والبرامج التلفزيونية

 واألفالم

إيجاد أفكار جديدة
 أو إلهام

البحث عن المنتجات 
والعالمات التجارية

الوصول إلى الموسيقى
 أو االستماع إليها

98.0٪45.3٪

32.9٪

يستخدمون محرك
بحث تقليديًا 

 البحـــــث الصــــوتــــي أو
األوامر الصوتــــية

استخدام أدوات التعرف على الصور على
 أجهزتهم المحمولة
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 مستخدمو اإلنترنت 
حسب نوع األجهزة

يمتلكــــــون 
هواتـــــــف
محمولــــة

يمتــلكــون 
هواتـــــــف
 ذكيـــــــــــة

ال يزال لديهم 
هـــــــــواتف
 غير ذكيــــــة

جهاز كمبـــــــيوتر 
محـــــــــمـــــــــول 

أو  مكتبي

جهـــــــــــاز 
لــــــــوحــي

جهــــــاز 
 تلفزيوني

وحـــــــــــــــدة
 ألعـــــــــــــاب

جهاز منزلي
 ذكي

92.1%90.7%5%

71.2%28.2%

12.6%13.8%

30.4%
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استخدام وسائل التواصل االجتماعي عالمًيا

اإلنفاق على التجارة اإللكترونية 

التجارة اإللكترونية عالمًيا
عمليات الشراء األسبوعية عبر اإلنترنت 

تركياالفلبينتايوانمالـيزيا  كوريا الجنوبية

فيتنامتايالندإندونيسياالمكسيك سنغافورة

44.6%44.6%44.3%44.4%44.2%

40.3%38.5%36.5%35.5%35.4%

عالمـــــــــيًا

عربــــــــــيًا

اإلمارات

32.4%
السعودية

26.1%

اإللكتــرونـــيات

أدوات التجميل

المـــــالبـــــــس

األطـــــعـــــمـة

األثــــــــــــــــــاث

الوسائط المادية

األلعــــــــــــــــاب

المشــــــروبـــات

988.4

381.5

904.5

376.6

436.8

155

392.9

211.5

electronics�
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45 المحتويات

شراء السلع االستهالكية عبر اإلنترنت

المدفوعات الرقمية
عــدد المستخــدميــن

 القيمة السنوية لمدفوعات
 المستهلكين الرقمية

متوسط القيمة السنوية للمدفوعات
 الرقمية لكل مستخدم

المشتـــــــــــــرون

متوســـــــــــط اإليــــــــــــرادات
 السنــــــويــــة لكــــل مستخدم

إجمالــي اإلنفــاق السنوي على
 السلع االستهالكية عبر اإلنترنت

 3.78

60.1%

1,017

مليــــــــــار

دوالر

 3.85

3.8210%+

تريليون دوالر

تغير سنوي مليــــــــار 

6.75

1,766

24.5%+
تريليون دوالر

دوالر

تغــــــــــيــــر 

حصة اإلنفاق عـــلى 
سلع المســــتــهلك 
التــــــي يـــــمــــكــن 
تخصيصها لعمليات 
الشراء عبر الهواتف 

المحمولة



أعلى العالمات التجارية العالمية

عوامل إتمام عمليات الشراء 
عبر اإلنترنت

استطالعات الرأي الخصـــــومــــاتالتوصيل المجاني
على المنتج

سهولة االسترجاع

عمليات الدفع 
السريع

التوصيــــــل فـــي
 اليوم التــالي

اإلعجابات والتعليقات الــــوالء للمنـــتـــج
على المنتج

المنتجات أو الشركات
 صديقة للبيئة

التقســـيط بــــدون
 فــــــوائــد

الدفع نقًدا عند 
االستالم

عدم إلزامية تسجيل 
دخول المستخدم

منتجات وخدمات 
حصرية

جمع النـــــقاط عند
 الشــــــراء

إمكانية التحدث مع
 الشات بوت

زر الشراء عبر السوشيال
 ميـــــــديـــــا

51.1%39.2%33.5%32.1%

29.5%29%25.9%22.1%

20.6%18.5%18%15.3%

15.2%

355.1350.3

15.1%14.5%12.7%

أمـــــــــازونأبــــــل

263.4

111.9

184.2
جـــوجـــل

وول مارت

مايكروسوفت
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المحتوى
 الـــرقمي 
عـــالـــمًيا



أعلى الدول  "عالميًا" إنفاًقا

أعلى الدول "عربًيا" إنفاًقا 

الصيـــن

كينياالهندفيتنامنيجيريا

الدنمـــــاركالواليات المتحدةالسويدالبرازيل

المكسيك
82.5%

77.9%77.7%76.9%76.1%

74.9%

68.1%63%60.9%

72.4%72.1%71.7%

79.7%

السعوديةمصــــراإلمارات

المحتويات 48



اإلنفاق على المحتوى الرقمي 

 24-16
عـــــــامًا

 إنـــــــاث ذكـــــور

76.4%71.1%

 34-25
عـــــــامًا

 إنـــــــاث ذكـــــور

80.1%76.6%

 44-35
عـــــــامًا

 64-55
عـــــــامًا

 إنـــــــاث ذكـــــور

74.7%

 ذكـــــور

53.1%

 إنـــــــاث

49.9%

71.6%

 54-45
عـــــــامًا

 إنـــــــاث ذكـــــور

65.3%62.2%

أشكال المحتوى الرقمي األكثر رواًجا 

 األفالم وخدمات
بث الفيديو

خدمات تدفق
الموسيقى 

 تحمـــــــــيــــــــل
الموسيقى

تحمـــــــــيــــل
األفـــــالم 

تطبــــــــيقات
المحمول 

ألعــــــــــــاب
المحمول 

المواد التعليمية
الرقمية 

 الكــــــــتـــــــب
اإللكترونية

 عمليات 
الشراء داخل التطبيق

 خدمـــــات
األخبار

 
نظام إدارة

الحزم
خدمات الويب

المميزة 
متابعة المجالت

اإللكترونية 
 خـــــدمـــاتالهدايا الرقمية

التعارف

6.9% 9% 9.3% 9.8% 10.5%

16.7%

31.8%17.4% 17.9% 20.3% 24.1%

11.6% 11.8% 12.9% 14.4%
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استخدام وسائل التواصل
االجتماعي عالمًيا 

4.62
مليـــــار

عدد المستخدمين

58.4%

93.4%

نسبة المستخدمين مقارًنة
 بإجمالي عدد السكان

نسبة المستخدمين مقارنة بإجمالي مستخدمي اإلنترنت

46.1%53.9%

نسبة المستخدمين من اإلناث
 مقارنًة بإجمالي مستخدمي 

اإلنترنت

نسبة مستخدمي اإلنترنت من إجمالي السكان في

نسبة المستخدمين من الذكور 
مقارًنة بإجمالي مستخدمي

 اإلنترنت

أمريكا الشماليةغـــــرب أوروبــاشمال أوروبا

شمال أفريقيا غـــــرب آسيـــا

85%

70%56%

84%82%

0102

405

03
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متوسط الوقت يومًيا حسب
 العمر والجنس

24:1603:13 عامًا

 إنــــــــــاث

02:43
 ذكـــــــــور

34:2502:50 عامًا

 إنــــــــــاث

02:34
 ذكـــــــــور

44:3502:27 عامًا

54:45
عامًا

64:55
عامًا

 إنــــــــــاث

02:15
 ذكـــــــــور

02:03
 إنــــــــــاث

01:48
 ذكـــــــــور

01:33
 إنــــــــــاث

01:18
 ذكـــــــــور

منصات التواصل االجتماعي األعلى استخداًما حول العالم

2 مليار و 910 مليون

مليار و 478 مليون

 988 مليون

مليــــــــــــــــــــار مليار و 263 مليون

2 مليــــــــــــار 2 مليار و 526 مليون
YOUTUBEWHATSAPP FACEBOOK

INSTAGRAM

FB MESSENGER

 600 مليون

DOUYIN

TIKTOK

 574 مليون

QQ

 573 مليون

SINA WEIB O

 573 مليون

KUAISHOU

 557 مليون

SNAPCHAT

WECHAT

 550 مليون

TELEGRAM

 444 مليون

PINTEREST

 436 مليون

TWITTER

 430 مليون

REDDIT

 300 مليون

QUORA
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متوسط قضاء الوقت على تطبيقات
التواصل االجتماعي شهرًيا

YOUTUBE

ساعــــة
23.7

FACEBOOK

ساعــــة
19.6

WHATSAPP

ساعــــة
8.6

TIKTOK

ساعــــة
19.6

INSTAGRAM

ساعــــة
11.2

FB MESSENGER

ساعــــات
3

TWITTER

ساعــــة
5.1

TELEGRAM

ساعــــات
3

LINE

ساعــــة
11.6

SNAPCHAT

ساعــــات
3



امتالك أجهزة المنزل 

أجهزة المنزل الذكية عالمًيا

عالــــمــًيا

عـــربيــــــًا

23.8%22.4%20.7%20.7%20%

كنـــــــــــداأيرلنـــــــــداالمملكة المتحدة

9.7%7.1%6%

السعـــــــــــوديةمصـــــــــــــراإلمــــــــــارات

الصيــــــــــــنالواليات المتحدة

عدد المنازل التي تمتلك أجهزة منزل ذكية

القيمة السوقية السنوية 
ألجهزة المنزل الذكي

263.417%+
نسبة التغير السنويمليـون منـــزل

القيمة السوقية ألجهزة الترفيه المنزلية الذكية

11.6025%+
نسبة التغير السنويمليـون منـــزل

104.4
33%+

مليـون منـــزل

نسبة التغير السنوي

القيمة السوقية ألجهزة
 التحكم المنزلية الذكية

20.76
33%+

مليـون منـــزل

نسبة التغير السنوي

القيمة السوقية لألجهزة 
المنزلية الذكية

39.38
35%+

مليـون منـــزل

نسبة التغير السنوي

قيمة سوق إدارة الطاقة
 المنزلية الذكية

8.23 
34%+

مليـون منـــزل

نسبة التغير السنوي

القيمة السوقية ألجهزة
 األمن المنزلية الذكية

15.71
30%+

مليـون منـــزل

نسبة التغير السنوي

53 المحتويات



المصـادر

https://trenddc.com/resources/3288/



