
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث السادس 
 نتائج وتوصيات البحث

 جرائم االنرتنت يف اجملتمع السعودي للباحث/ حممد عبدهللا منشاوي
 رسالة ماجستري قدمت جلامعة انيف العربية للعلوم األمنية

 يسمح ابالقتباس منها وفق املنهجية العلمية فقط ال غري مع اإلشارة للباحث
 



 الميداني  نتائج البحث 

 
أجابت املباحث اخلمس الساااابعة علس أسااابلة البسث اخلمسل وبشااا،  متسااالسااا ل  يث أجا  
املبسث األول علس الساالال األول بشااعيةل وماا مدار ا ديث عي  عم حجلم اجلرائم اجلنسااية واملمارسااا   

مساااتيدمب ةاااب،ة ا نرتنت غري األخالقيةل وخصاااائمس و ا  مر ،ل  لجل اجلرائم واملمارساااا  مم ق ب   
 يف اجملتمع السعودي.

ّ أجا  املبسث الثاين علس الساااااااااااااالال الثاين بشااااااااااااااعيةل وماا يبسث يف حجلم جرائم االخرتاقا    ُثم
 وخصائمس و ا  مر ،بيها مم مستيدمب ةب،ة ا نرتنت يف اجملتمع السعودي. 

ائم املاالياة و اا  يف حني أجاا  املبساث الثاالاث علس الساااااااااااااالال الثاالاث الا ي يو ااااااااااااااّ  حجلم اجلر 
 وخصائمس مر ،بيها مم مستيدمب ةب،ة ا نرتنت يف اجملتمع السعودي. 

أّما املبسث الرابع عأجا  عم السااااااااالال الرابع وال ي يبنّي حجلم جرائم وشارساااااااااا   نشاااااااااا  املواقع 
املعادية أو االةااااااااااارتات عيهال و ا  وخصاااااااااااائمس مر ،بيها مم مساااااااااااتيدمب ةاااااااااااب،ة ا نرتنت يف اجملتمع 

 ودي. السع
واملبسث اخلامس أجا  علس السااااالال اخلامس مم أسااااابلة البسثل أي ما حجلم جرائم العر ااااانةل 

 وما خصائمس و ا  مر ،بيها مم مستيدمب ةب،ة ا نرتنت يف اجملتمع السعودي.   
لةص ووا ااسة يف الصااةسا  السااابعةل وسااو   اول  وقد جا    جااب  مّ  األساابلة مسااهبةص مةصااّ

هللا  عاىل أْا يو ااّ  النتائا املهمة الت  و االت اليها الدراسااةل أخر اسااتيدام الباحث   الباحث هنا مبشاايبة
وذلجل لتو ااااااااي     (Factor Analysis)الختبار  حصااااااااائب أمثر  عدماصل وهو اختبار التسلي  العاملب      

يث يتّم اجلرائم األمثر ةااايوعاص والت  ر ،ن مم قب  مساااتيدمب ةاااب،ة ا نرتنت يف اجملتمع الساااعوديل  
ّ األقّ  ةيوعاص.   ر ين اجلرائم واملمارسا   سن أمثرها ةيوعاصل عاملتوسطة الشيوعل ومم ُث 

 
 
 

  



وحر اااااااااااص مم الباحث علس اخلروق بنتائا دقيعة وغري ممتاااااااااالّلة ععد ّت اسااااااااااتبعاد األساااااااااابلة املتعلعة 
 مبتغريّا  الدراسةل وهب:

معلوما  دميغراعية للمساتيدمل وثثلها األسابلة  أسابلة العسام األول مم اساتبانة الدراساة والت  ددّ 
 (.13-1رقم )

مما ّت اساااتبعاد األسااابلة الت  عّا عم اجلرائم واملمارساااا  الت ي،وا املساااتيدم عيها  اااسّية وهب 
 (ل55ل 46ل 44ل 42ل 40ل 38ل 36ل 34ل 32ل 27ل 21ل20األسبلة )

  امة يد ععط يف  و ي   جابة سابعة وهب : وّت أيمتاص استبعاد األسبلة التو يسّية الت 
 ( ألنّ   دّد مستوى االخرتاقا  الت قام هبا املستيدم.31سلال )
( ألنّ  يوّ   سبن ار ياد املستيدم ملواقع اجلرمية املنظمةل واملواقع اخلا ة  ابمليدرا ل  52وسلال )

 ومواقع غسي  األموال. 
 التسلي  العاملبلاالص ععد دخلت يف اختبار ( س35أّما ابقب أسبلة االستبانة وعددها ) 

 (Factor Analysis)  ل ونتا عم ذلجل اجلدول التايل وال ي يو ااااّ  عي   عساااايم اجلرائم واملمارسااااا  الت
 : ير ،بها مستيدم ا نرتنت يف اجملتمع السعودي  سن ةيوعهال والت اّ مت  منها

 تمع السعودي هب جرائم االخرتاقا .. أّا أمثر جرائم وشارسا  ا نرتنت ةيوعاص يف اجمل1
 . يليها اجلرائم املالية وجرائم املواقع املعادية مجلرائم وشارسا  متوسطة الشيوع.2
. وأخرياص أظهر االختبار اجلرائم واملمارساااااااا  األقّ  ةااااااايوعاص وهب اجلرائم اجلنساااااااّية وشارساااااااة األععال غري  3

 األخالقية.
 ويوّ   اجلدول التايل ذلجل مةصالص:                

 
 
 
 
 



 (  96جدول رقم )  

  يوّضح أكثر الجرائم شيوعا   (Factor Analysis)اختبار التحليل العاملي 

سل
سل

الت
 

 اجلرائم الرئيسة الشائعة 

اط 
الرتب

ا
 

 اجلرائم املتوسطة الشيوع 

اط 
الرتب

ا
 

 اجلرائم األقّل شيوعا  

اط 
الرتب

ا
 0.71 ار ياد املواقع اجلنسّية   0.73 ار ياد مواقع امليدرا   0.77 اخرتاق األجهزة الشيصية  1 

االةرتات يف العوائم  0.71  نشا  املواقع اجلنسّية  0.74 اخرتاق الايد ا ل،رتوين  2
 0.70 اجلنسّية

 0.66 طلن مواد  ابحية  0.70  نشا  املواقع السياسية املعادية   0.73  رسال الةريوسا /الرتوجنا   3

 0.69 الشيصية   اخرتاق املواقع  4
 نشا  املواقع املعادية 
 لألةياص أو اجلها  

 0.55 استيدام الاومسب  0.69

 0.69  دمري املواقع 5
 نشا  مواقع للتشهري 

 ابألةياص 
0.63 

االةرتات يف املواقع 
 املعاديةالسياسية  

0.35 

   0.56 ار ياد مواقع غسي  األموال 0.65  غراق الايد ا ل،رتوين  6
   0.56 لعن العمار  0.59 االستيال  علس االةرتات  7
   0.54 التزوير 0.57 التجلارية   اخرتاق املواقع  8
   0.54  نشا  قائمة بريدية جنسّية 0.55 االستيال  علس الايد  9

 0.54  مي  الااما املعر نة  10
االستيال  علس البطاقا  

 االئتمانية
0.53   

11 
استيدام براما  خةا  

 أخنا   رسال الايد  الشيصية
0.52 

 نشا  مواقع للااما 
 املعر نة

0.52   

   0.51  نشا  املواقع الدينية  0.52  شغي  الااما املعر نة  12
   0.48 ار ياد مواقع اجلرمية املنظمة  0.51 ا ،ومية   اخرتاق املواقع  13
   0.45  نشا  مواقع معر نة  0.50  انتسال الشيصية 14

15 
استيدام براما  خةا  

 أخنا  التصّة    الشيصية
   0.31 االةرتات يف العوائم الدينية 0.49

 6.74قيمة إجين =   
 19.26التباين املفسر =  

 6.09قيمة إجين =   
 17.40التباين املفسر =  

 2.72قيمة إجين =   
 7.79التباين املفسر= 

 

0.94  =k.m.o                                 = ةر (sig) 

  



(ل  عىن أّا هنات 0.94والت  سااااااااااااوي )  (k.m.o)يالحظ مم ق ي م  اجلدول الساااااااااااابا أّا قيمة اختبار  
 . (Factor Analysis) التسلي  العاملباختبار مةايةص ابلعّينةل وأّا حجلم املتغرّيا  قاب  للتعام  مع 

 مما يالحظ مم قيمة  جينت )اجلز  ال،امم( والتبايم املةّسر النتائا اآل ية: 

 اإلنترنت في المجتمع السعودي: . الجرائم الرئيسة الشائعة بين مستخدمي شبكة 1

 ( جرمية أو ععالص شارساص والت مي،م أْا  مْدرق  ت  صنيف جرائم االخرتاقا  وهب:   15 نسصر يف )
 (.0.77. اخرتاق األجهزة الشيصية )1
 (.0.74. اخرتاق الايد ا ل،رتوين )2
 (.0.73.  رسال الةريوسا  أو الرتوجنا  )3
 (.0.69املواقع الشيصية ). اخرتاق 4
 (.0.69.  دمري املواقع )5
 (.0.65.  غراق الايد ا ل،رتوين )6
 (.0.59. االستيال  علس االةرتات )7
 (.0.57. اخرتاق املواقع التجلارية )8
 (.0.55. االستيال  علس الايد ا ل،رتوين )9
 (.0.54.  مي  الااما املعر نة )10
 (.0.52لشيصية أخنا   رسال الايد ). استيدام براما  خةا  ا11
 (.0.52علس  شغي  الااما املعر نة ) د. استيدام ما يساع12
 (.0.51. اخرتاق املواقع ا ،ومية )13
 (.0.50. انتسال الشيصية أخنا  التصّة  أو  رسال الايد ا ل،رتوين )14
 (.0.49. استيدام براما  خةا  الشيصية أخنا  التصّة  )15
أّا قيمة  جينت )اجلز  ال،امم( للجلرائم األمثر ةاايوعا بني مسااتيدمب ةااب،ة ا نرتنت يف يالحظ     

 (.19.26(ل وأّا التبايم املةّسر هو )6.74اجملتمع السعودي هب )
 
 



 . الجرائم المتوسطة الشيوع بين مستخدمي شبكة اإلنترنت في المجتمع السعودي 2

 
شارساااااااااص والت مي،م أْا  مْدرق  ت  صاااااااانيف اجلرائم املاليةل  ( جرمية أو ععالص 15 نسصاااااااار أيمتاااااااااص يف )
 وجرائم املواقع املعادية وهب:

 (.0.73. ار ياد مواقع امليدرا  )1
 (.0.71.  نشا  املواقع اجلنسّية )2
 (.0.70.  نشا  املواقع السياسية املعادية )3
 .(.0.69.  نشا  املواقع املعادية لألةياص أو اجلها  )4
 (.0.63  مواقع للتشهري ابألةياص ).  نشا5
 (.0.56. ار ياد مواقع غسي  األموال )6
 (.0.56. لعن العمار )7
 (.0.54. التزوير )8
 (.0.54.  نشا  قائمة بريدية جنسّية )9
 (.0.53. االستيال  علس البطاقا  االئتمانية )10
 (.0.52.  نشا  مواقع للااما املعر نة )11
 (.0.51املواقع الدينية ).  نشا  12
 (.0.48. ار ياد مواقع اجلرمية املنّظمة )13
 (.0.45.  نشا  املواقع املعر نة )14
 (.0.31. االةرتات يف العوائم الدينية )15
 

يالحظ أّا قيمة  جينت )اجلز  ال،امم( للجلرائم املتوساطة الشايوع بني مساتيدمب ةاب،ة ا نرتنت يف 
 (.17.40ل وأّا التبايم املةّسر هو )(6.09اجملتمع السعودي هب )

 
 
 



 . الجرائم األقّل شيوعاً بين مستخدمي شبكة اإلنترنت في المجتمع السعودي:  3

 
( جرائم أو عع  شارسل والت مي،م أْا  مْدرق  ت  صاااانيف اجلرائم اجلنسااااّية وشارسااااة  5 نسصاااار يف )

 األععال غري األخالقيةل وهب:
 (.0.71اجلنسّية ). ار ياد املواقع 1
 (.0.70. االةرتات يف العوائم اجلنسّية )2
 (.0.66. طلن مواد  ابحية )3
 (.0.55. استيدام الاومسب )4
 (.    0.35. االةرتات يف املواقع السياسية املعادية )5
 
يالحظ أّا قيمة  جينت )اجلز  ال،امم( للجلرائم األقّ  ةاااااايوعا بني مسااااااتيدمب ةااااااب،ة ا نرتنت يف  

 (.7.79(ل وأّا التبايم املةّسر هو )2.72تمع السعودي هب )اجمل



 التوصيات  

 
 ها: الدراسة ومم أهّ  ذا  العالقة بنتائا بعض التو يا  مي،م  ياغة الدراسة امليدانية  مم نتائا 

مستيدمو الت ير ،بها    . أظهر  نتائا الدراسة أّا هنات ال،ثري مم اجلرائم واملمارسا  غري األخالقية 1
و ع  وابط وا سة و ر ة و ا ة  ةب،ة ا نرتنت يف اجملتمع السعودي. وعلي   و ب ه ه الدراسة ب

مم خطورة ه ه األععال وردع مر ،بيهال    دّ ه ه اجلرائم واملمارسا  غري األخالقيةل ومبا  للتعام  مع
ا دّ  لرت عب  ىل  و عليما   أوامر  ميم    مع  ةعي  ما هو موجود مم  العالقة مم   ،ّ مم ال ي  اجلهة ذا  

 استيدامها وقايةص وردعاص. 
. اّ مت  مم خالل  جرا ا  البسث امليداينل ومم نتائا الدراسة عدم وجود جهة أمنية متيّصصة 2

جياد جهة متيصصة للتعام  مع  للتعام  مع جرائم وسلبيا  ا نرتنت. ول ا  و س ه ه الدراسة إب
وقايةصل و عيعاصل ا نرتنت  أو   جرائم  ا نرتنت  اخلا ة جبرائم  الش،اوى  و بطاصل وردعاصل  يث  تلعب 

أخنا   صةّ  األخالقية  غري  الوقت  املمارسا   يف  و تم،م  ا نرتنتل  مر ،بيها  نةس      مالحعة  مم 
  ة توعيب ل مع قيام  لجل اجلها  بدورها الوقائب  يف جمازاهتم ةرعاص   تّ  والتسعيا معهم و عدميهم للعمتا  للب  

الوقاية منهال وم لجل  عالم و عريف اجلمهور    واملعيمنياملواطنني   مبياطر مث  ه ه األععال وميةية 
حيث جيه  ال،ثري مم مستيدمب   ل صة للتعام  مع جرائم ا نرتنتصّ يت بوجود مث  ه ه اجلهة امل 

ا ه ه   ،و   يتعدموا هلا بش،واهم يف خمالةا  وجرائم ا نرتنتل ومي،م أاْ   ا نرتنت اجلهة الت مي،م أاْ 
   م ر  عْ يام و  آخر يوّ   مهمتهاأو أي مسمس  لةرطة ا نرتنت و سمب مثالص  ل مم األمم العام اجلهة عرعاص 
 التعام  مع جرائم وخمالةا  ا نرتنت.أنشبت خصيصاص م ْم أج  من  أّّنا 

وخمالةا  ا نرتنتل مبا  م  نشاؤها للتعام  مع جرائم  العم  علس  درين العاملني ابجلهة الت سيتّ .  3
يستعاا بمتباط الشرطة    ةل ويعرتح أاْ ة ملمارسة أعماهلم ب،ةا ة وعاعليّ ية والتسعيعيّ ي،ة  هلم العدرة الةنّ 

امللمّ  اجلنائب  التسعيا  نواة  العاملني يف  لتش،ي   اآليل  أاْ هني اب اسن  اجلديدةلعلس  اجلهة    مّ ت  ي     ه 
بتعاث يف دورا  الما   لعع مةا ا  ومهارا  العاملني هب ه اجلهةر لر االهتمام ابجلانن التدريل املستمّ 

 وذلجل المتسا  اخلاة ال،اعية لبد  العم  أبسرع وقت  ل  ىل الدول املتعدمة والت سبعتنا يف ه ا اجملال
 .ش،م



. نظراص ألنّ  خبت أبّا ا عالا عم الععوبة عام  رادع لآلخريمل عإّا الباحث يو اااااب بدراساااااة نشااااار 4
ععواب  الت  امتَّي    ّا بعض امليالةنيل علس أْا يسبا ذلجل دراسة األمر مم مجيع جوانب  لتاليف بعض ال

 أّي سلبية قد  نتا عم ا عالا عم الععوبة أو األةياص.

اجملتمع   يف    ٪ ( مم مساااااااتيدمب ا نرتنت  19.2نسااااااابة )  .  و ااااااالت الدراساااااااة امليدانية  ىل أّا  5
 -ها  ا مل ي،م ملّ  -ه ه املواد  غلن  أمم املواقع اجلنساااّيةل ومم البديهب أّا     ابحية الساااعودي طلبوا موادّ 

متّنوعةل  أو موادل  ويأو أعالم عيدل مطبوعا  وأبةااا،اهلا امليتلةة م لالايد العادي  صااا  لطالبيها بواساااطة
الت  صاااا  مم خارق البالد  ملوادوا  لالايديةوالطرود   تشااااديد الرقابة علس املطبوعا  ول ا  و ااااس الدراسااااة ب

 خشية  سل  املواد احملظورة.

٪( مم مسااااااااااااتيدمب ةااااااااااااب،ة ا نرتنت يف اجملتمع السااااااااااااعودي  41.2. أخبتت نتائا الدراسااااااااااااة أّا )6
يسااااااتيدموا الاومسااااااب للدخول  ىل املواقع احملجلوبةل ل ا عإّا ه ه الدراسااااااة  و ااااااب إبعادة النظر يف آلية 

مم قباا  ماادينااة امللااجل عباادالعزيز للعلوم والتعنيااةل مبااا ي،ةاا  معاا  ا جلاان  حجلاان املواقع غري املرغوبااة عيهااا  
 الةعلب للمواقع املمنوعة ععطل ومبا مينع ار ياد  لجل املواقع. 

. خبت مم نتائا الدراسااة أّا احتمال مي  عبة األطةالل واملراهعنيل والشاابا  قوي الر ،ا  حوايل 7
ةل ل ا عإّا الدراسة  و ب بت،ثيف االهتمام الرتبوي ابلنش ل  نصف اجلرائم واملمارسا  الت مشلتها الدراس

مم قب  ملساااااااساااااااا  اجملتمع امليتلةةل ولا اااااااة امللساااااااساااااااا  التعليميةل وذلجل لتوعيتهم ابملياطر األمنية 
لشاب،ة ا نرتنتل ولتو اي  الععواب  الت ساتو اع ملعاقبة مر ،ل  لجل اجلرائم واملمارساا  أخنا  اساتيدام 

 .ةب،ة ا نرتنت

. أخبتت الدراساااة امليدانية انعدام احتمال مي  ا انثل وم لجل انعدام احتمال مي  راب  املنازل مم 8
مسااااااتيدمب ةااااااب،ة ا نرتنت يف اجملتمع السااااااعودي  الر ،ا  اجلرائم واملمارسااااااا  الت مشلتها الدراسااااااةل 

٪( مم 22.4ا نساابت  )( مسااتيدمةل أو م2183ابلرغم مم أّا جمموع املشااارمني يف الدراسااة مم النسااا  )
جمموع مم ةاارت يف الدراساةل وعلي  عإّا الدراساة  و اب ابالساتمرار يف النها التعليمب احملاعظ يف مدارس 
البنااا ل مع  طويره مبااا يتواعا و عاااليم ديننااا ا نيف والتطّور التع  ا ااديااثل ألّا املنها الاا ي ينجل  يف 

 ية مم االحنرا ل جدير ابحملاعظة علي . نمية الرادع ال ايتل ويف غرس الةمتيلة الواق

  



. أخبتت نتائا الدراساااة أّا نسااابة مي  األجانن الر ،ا  جرائم ا نرتنتل يةوق نسااابة الساااعودينيل 9
ل ا عإّا الدراسااة  و ااب بتطبيا نظام السااعودة يف مّ  اجملاال  الوظيةيةل والعم  علس االسااتغنا  التدرجيب 

اجلنساايا  الت أخبتت الدراسااة امليدانية احتمال ميلهم العوي الر ،ا   والسااريع للعمالة األجنبيةل ولا ااة
 اجلرائم واملمارسا  الت مشلتها الدراسة.

.  و اااااّلت الدراساااااة  ىل أّا عدداص غري قلي  مم العسااااا،ريني قاموا ابر ،ا  جرائم وشارساااااا  غري 10
اجلامعا  وال،ليا  املدنية  أخالقية أخنا  اساااااااااااااتيدامهم لشاااااااااااااب،ة ا نرتنتل ل ا عإّا الدراساااااااااااااة  و اااااااااااااب  

والعساااااااااااا،رية بت،ثيف الااما التعليمية والرتبوية املتنوعة وال،ةيلة بزلدة الوزاع الدي ل و نمية ا س الوط  
والوعب األم ل مبياطر اجلرائم واملمارسااااااا  الت  ر ،ن مم قب  مسااااااتيدمب ةااااااب،ة ا نرتنت يف اجملتمع 

ارستها ألّّنا جرائم يامع اق نم علس ار ،اهبا بععواب   ارمةل ولا ة السعوديل وعدم التساه          يف ش
 علس منسويب اجلها  األمنية والعس،رية.

. أو اااااااااااااست الدراساااااااااااااة امليدانية االحتمال العوي ملي  عبة الشااااااااااااابا ل واملراهعنيل وعبة املطلعنيل 11
 ير ،بها مسااااااااااتيدمو ةااااااااااب،ة  واألرام ل الر ،ا  معظم اجلرائم واملمارسااااااااااا  الت مشلتها الدراسااااااااااة والت

ا نرتنت يف اجملتمع الساااااااعودي. ل ا عإّا الدراساااااااة  و اااااااب امللساااااااساااااااا  الدينيةل والثعاعيةل واالجتماعيةل  
والرل اية بت،ثيف براجمها اهلادعة والبّنا ة جل   خمتلف عبا  اجملتمع وةاغ  أوقاهتم مبا يةيدل ولا اة مم 

 ا نتمث  قول الشاعر أبو العتاهية:قد ي ش عمر بةراغ عاطةب أو اجتماعبل ولعلن

ُم للمر   أّي مةسدة         ُم   ّا الشبا   والةراغ  واجلدة     مةسدةم

ُم يف مي  العمالة غري املسااااااااااالمة الر ،ا  اجلرائم 12 . خبت مم الدراساااااااااااة امليدانية أّا االحتمال قويم
بت،ثيف الااما الدعوية واملمارسااااااا  الت  ر ،ن مم خالل ةااااااب،ة ا نرتنتل ل ا عإّا الدراسااااااة  و ااااااب  

للجلاليا  غري املسااااالمة يف جمتمعنال لدعوهتم  ىل ا ساااااالم أوالصل ولتوعيتهم بععوبة اجلرائم واملمارساااااا  الت  
  ر ،ن مم خالل ةب،ة ا نرتنت اثنياص.

. أخبتت الدراساااااااااااة امليدانية أّا هنات  قباالص مبرياص لالةااااااااااارتات يف املواقع الدينيةل ععد و ااااااااااا  جمموع  13
٪( مم جمموع املشااااااارمني يف  38( مسااااااتيدماصل وهو ما ميّث  نساااااابة )3728ملشاااااارتمني يف املواقع الدينية )ا

الدراساة. ل ا عإّا الدراساة  و اب ابالهتمام ابجملال الدعوي علس ةاب،ة ا نرتنتل ساوا  للمسالمني إبجياد 
غري املسااااالمني لدعوهتم ل ساااااالم مواقع هادعة وبديلة عم املواقع اهلابطة املنتشااااارة يف ةاااااب،ة ا نرتنتل أو ل

 ال ي هو أّت األدلا السماوية وخاثها. 



 : لمراجعقائمة ا 
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 . العاهرة: دار الة،ر العريب.اجلرمية والععوبة يف الةع  ا سالمبم(. 1976أبوزهرةل حممد )
 

. عابديم :  ةتيش نظم ا اسااااااااااااان اآليل و اااااااااااااماان  املتهم املعلومايتم(. 2000أمحدل هاليل عبدااله )
 النسر ال هل للطباعة.

 

مساسية علس  اباط    دراساةا نرتنت :  ائم  التسعيا يف جر   معوقا  هاااااااااااااااا(.  1420 رل عبدالرمحم حممد )
. رساااااالة ماجساااااتري غري منشاااااورةل أمادميية انيف العربية للعلوم األمنيةل الرل ل  الشااااارطة يف دولة البسريم
 اململ،ة العربية السعودية.

 

. )باادوا(: دار مطااابع  ااااااااااااااسي  البياااريالبياااريل أيب عباادهللا حممااد بم ا اااعياا  بم املغرية )باادوا(.  
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لندوة العلمية لدراسة الظواهر ا جرامية ل أ اث اجرائم ا اسن وا نرتنتهااااااااااا(.  1420البداينةل ذل  )
 (.124-93 نسل  ونس )أمادميية انيف العربية للعلوم األمنيةل  و املستسدخة وسب  مواجهتهال 

 



ل ورقة قمّدمت يف الدورة التدريبية حول ةب،ة  التطبيعا  االجتماعية ل نرتنتم(.  1999البداينةل ذل  )
 ا نرتنت مم منظور أمىنل أمادميية انيف العربية للعلوم األمنيةل بريو ل لبناا.

 

 .9421اجلزيرةل . األمم الوط  يف عصر املعلوما  م(. 1988البداينةل ذل  )
 

ل ورقة قمّدمت يف ندوة جرائم ا اسن. معهد التدرين جرائم ا اسن الدوليةم(.  1997البداينةل ذل  )
 : أمادميية انيف العربية للعلوم األمنية ل الرل ل اململ،ة العربية السعودية.

 

الرل  : دار طيبة    معامل التنزي  )) ةسري البغوي((.هاااااااااااا(. 1409البغويل ايب حممد ا سني بم مسعود )
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اجمللة العربية للدراسا  هااااااااا(. التسعيا يف جرائم ا اسن اآليل وا نرتنت.  1421البشريل حممد األمني )
 .380-317ل (30)15األمنية والتدرين 

 

حيدر اابد: املطبعة   املصّنف يف األحاديث واآلاثر.هاا(. 1386بم أيب ةيبةل أبو ب،ر عبدهللا بم حممد )
 العزيزية

 

 بريو : امل،تن االسالمب.  املصّنف.بم هاّمل عبدالرزاق )بدوا(. 
 

بدوا( : دار )   ةسري البيمتاوي ))أنوار التنزي  وأسرار التأوي ((.البيمتاويل ان ر الديم عبدهللا )بدوا(.  
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( الرل  : 2.  )ط.اجلناية بني الةع  ا سالمب والعانوا الو عبهاااااااااااا(. 1402الدميىنل مسةر غرم هللا )
 دار طيبة للنشر والتوزيع.
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 هال الصةسة األوىل.13/6/1422ل 12789ل العدد  سيةة ع،اظ
 

. الرل  : املرمز  والوقاية مم احنرا  األحداث حعوق ا نساا يف ا سالم هااااا(. 1407الصليةي ل محد )
 العريب للدراسا  األمنية والتدرين )أمادميية انيف العربية للعلوم األمنية(.

 

 . الرل  : دار الزهرا .اجلرمية والععوبة وامللسسا  ا  الحيةم(. 1998طالنل أحسم )
 

. رسااااااالة دمتوراه غري منشااااااورةل  املنطعية  ا ماية العانونية لل،ياان   م(ل1992عبدالرمحمل خالد محدي ) 
 جامعة عني مشسل العاهرةل مجهورية مصر العربية.    

 

جرائم اسااااااااااااااتيادام ال،مبيو ر وةااااااااااااااب،اة املعلوماا  العااملياة : م(.    2001عباداملطلانل شادوح عبادا مياد )
 . الشارقة: م،تبة دار ا عوق. اجلرمية عا ا نرتنت

 

 . الرل  : معهد ا دارة العامة.جرمية الرةوة يف النظام السعوديها(. 1417عجلن نورل أسامة حممد )
 

. أسالين التعاوا العريب يف جمال التيطيط ملواجهة جرائم ا رها  هااااااااااااااا(. 1414عزالديمل أمحد جالل )
 الرل  : أمادميية انيف العربية للعلوم األمنية.

 



. الت،اع  االجتماعب يف ا سالم ودوره يف الوقاية مم احنرا  ا حداث ها(.  1407العسالل أمحد حممد )
 الرل  : املرمز العريب للدراسا  األمنية والتدرين )أمادميية انيف العربية للعلوم األمنية(.

 

 الرسالةل )اجمللد األول(.. بريو  : ملسسة التشريع اجلنائب ا سالمبها(. 1401عودةل عبدالعادر )
 

. الرل  : أمادميية االجتار غري املشاااااروع ابمليدرا  وامللخرا  الععليةهااااااااااااااااااا(.  1422عيدل حممد عتسب )
 انيف العربية للعلوم األمنية. 

 

 . الرل  : أمادميية انيف العربية للعلوم األمنية. ا جرام املعا رها(. 1419عيدل حممد عتسب )
 

جملة هااااااااااااااااا(. اململ،ة العربية السااعودية علس ا نرتنت. الرل ل  1419ل واملصااريل أميم )الةرقل عبدالرمحم
 .68-62ل (1)4م،تبة امللجل عهد الوطنيةل م 

 

 . جدة : م،تبة اخلدما  ا ديثة.التشريع اجلنائب ا سالمبها(. 1404عرحا ل حممد نعيم )
 

مجهورها يف مدينة الرل  : دراسااااة ةااااب،ة ا نرتنت و هااااااااااااااااااا (.  1422الةرمل خالد عيصاااا  عبداحملساااام ) 
ل رسااالة ماجسااتري غري منشااورةل جامعة امللجل سااعودل  طبيعية يف  ااو  نظرية االسااتيداما  وا ةااباعا  

 الرل ل اململ،ة العربية السعودية.
 

 . الرل : م،تبة العبي،اا. ا نرتنت للمستيدم العريبها(. 1421الةنتوخل عبدالعادر )

. موساوعة املوساوعة الشااملة ملصاطلسا  ا اسان ا ل،رتوينم(. 1991عهمبل عال  الديمل وآخروا ) 
 : مطابع امل،تن املصري ا ديث. 2دلتا ممبيو ر 

 

ملسااااااااااااااساااااااااااااااة :  بريو  (. 2)ط .العااموس احمليط(.  م1987)   جماد الاديم حمماد بم يععو  ل الةريوزآابدي
 .الرسالة

  

 . املواقع ا ابحية علس ةااب،ة ا نرتنت وأخرها علس الةرد واجملتمعهااااااااااااااااا(. 1422العدهبل مشااع  عبدهللا )
  http://www.minshawi.com/gadhi.htmها[  29/7/1422]

 

 (. العاهرة: دار العلم.3. )طاجلامع الح،ام العرآام(. 1986العرطلل حممد أمحد االنصاري )
 

 . بريو  : معهد ا منا  العريبمعدمة يف االحنرا  االجتماعبم(. 1985مارهل مصطةس عبداجمليد )

http://www.minshawi.com/gadhi.html


 

 . العاهرة : دار الرتاث العريب.األح،ام السلطانيةها(. 1407املاورديل حممد حبين )
 

 .41-38(ل 3) 1ل السنة املللفل 2(ل  نرتنت 1997جملة آعاق ا نرتنت )
 

(ل 1063ل )جملة اجمللةم(ل سااااااااعودي  رتق موقع ) لهو ( ويعطل  ملدة ساااااااابع دقائال  2000جملة اجمللة )
42-  43 . 

. ةواثئا االجتماع اخلامس للجلنة املتيصصة ابجلرائم املستجلدهاااا(. 1418جملس وزرا  الداخلية العر  )  
 األمانة العامة :  ونس. 

 

 . 77  – 73(ل      440ل ) العريبم(ل جرائم ا اسن اآليل وأمم البياان ل  1995حممدل عادل رلا )
 

. ا ساااااااااا،ندرية : امل،تن اجلامعب  موسااااااااااوعة العمتااااااااااا  والةع  للدول العربيةم(. 1991مرادل عبدالةتاح )
 ا ديث. 

 

.  ث علمب قانوين معّدم لني  لعن  جرائم نظم املعلوما  وا نرتنتم(. 2001املساااااااملةل هشااااااام أمحد )
 أستاذ يف احملاماةل درعة : م،تن اخلنسا .

 

 (ل بريو : دار الة،ر.2ها(. )ط1398) مسند ا مام أمحد بم حنب 
 

ها(. التسعيا يف جرائم ا اسن اآليل وا نرتنت 1421املسندل  احل حممدل و املهي ل عبدالرمحم راةد )
  .207-147ل (29)15اجمللة العربية للدراسا  األمنية  والتدرين . 
 

ل م،تن األعاق دورة عريوس ا اسااان اآليلهاااااااااااااااااا(. جرائم ا اسااان اآلليةل  1410مندورةل حممد حممود )
 .26 – 19لرل  ل املتسدة : ا

 

. الرل  : مرمز أ اث السلوت ا جرامب والتةسري ا سالمبهااااااا(. 1410منصورل عبداجمليد سيد أمحد )
 اجلرمية.

 

http://www.al-(             2/2/1421  )    ا ل،رتونياااااة  العرياااااة    - ااااااااااااااسيةاااااة اجلزيرة  موقع   

jazirah.com/2000/may/6/ev.htm#evt3 
 

http://www.al-jazirah.com/2000/may/6/ev.htm#evt3
http://www.al-jazirah.com/2000/may/6/ev.htm#evt3


أراباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( 10/6/2001)  ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع  م 
e/arabic/0,4884,48801,00.htmlhttp://www.arabia.com/tech/articl 

 

اليااااااااااااااااااااااااااااااااام أوا  (  29/10/2000)    ماااااااااااااااااااااااااااااااااوقاااااااااااااااااااااااااااااااااع  ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم 
rticle9-200010/29/http://www.islamonline.net/Arabic/news/ 

 http://www.gulfforum.com/ksa1/20/1.htmlها( 1/4/1423)  موقع السوق اخلليجلب
الشاااااااااااااااااااااااباااااااااا،ااااااااااة   ملااااااااااعاااااااااالااااااااااومااااااااااا   الساااااااااااااااااااااااعااااااااااودي  املاااااااااارمااااااااااز  هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا( 8/2/1423)  مااااااااااوقااااااااااع 

o.htm/estimating%20thenumber%20.htmhttp://www.saudinils.net.sa/to 
 

 http://it.ajeeb.com/viewarticle=1662&category=34م(  25/3/2001) موقع بوابة عجلين

 

عاااااااااااااااااااااااااااااااااجلااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااااااااان باااااااااااااااااااااااااااااااااواباااااااااااااااااااااااااااااااااة  م(  8/8/2001)  ماااااااااااااااااااااااااااااااااوقاااااااااااااااااااااااااااااااااع 
http://it.ajeeb.com/viewarticle.asp?article=1976&category=17 

 

سااااااااااااااااااااااااااااااااااااب يب  الااااااااااااااااااااااال  (  2001)    ماااااااااااااااااااااااوقاااااااااااااااااااااااع  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااساااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااةاااااااااااااااااااااااة 
ws.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1550000/1550726.stmhttp://ne 

 

ساااااااااااااااااااااااااااااااااب يب  الاااااااااااااااااااال  م( 12/6/2000)    مااااااااااااااااااااوقااااااااااااااااااااع  اااااااااااااااااااااااااااااااااساااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااةااااااااااااااااااااة 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1382000/1382266.stm 

 

سااااااااااااااااااااااااااااااااااااب   يب  الاااااااااااااااااااااال  م( 2000  (مااااااااااااااااااااااوقااااااااااااااااااااااع  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااساااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااةااااااااااااااااااااااة 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_989000/989047 

 

سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب يب  الاااااااااااااااااااااااال    )م2000(  مااااااااااااااااااااااااوقااااااااااااااااااااااااع  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااساااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااةااااااااااااااااااااااااة 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_993000/993502 

 

الاااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااا   ( 19/5/2000)  مااااااااااااااااااااااااااوقااااااااااااااااااااااااااع  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااساااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااةااااااااااااااااااااااااااة 
http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/05/19/mhl/2.htm   

 

  jazirah.com/-http://www.al( 2000)  موقع  سيةة اجلزيرة
 

http://www.alriyadh.com.sa/Contents/17-  هااااااااااااااااااااااااااااا(13/10/1423)  موقع  ااااااااااااااسيةاااة الرل 

12002/RiyadhNet/COV_941.php 
 

http://www.alriyadh.com.sa/Contents/14-12-هاااااااااااااااااااااا(  10/10/1423)  موقع  ااااااااسيةة الرل 

002/RiyadhNet/News_1414.php 
 

http://www.arabia.com/tech/article/arabic/0,4884,48801,00.html
http://www.islamonline.net/Arabic/news/10/29/2000-rticle9
http://www.gulfforum.com/ksa1/20/1.html
http://www.saudinils.net.sa/too.htm/estimating%20thenumber%20.htm
http://it.ajeeb.com/viewarticle.asp?article=1976&category=17
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1550000/1550726.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1382000/1382266.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_989000/989047
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_993000/993502
http://www.al-jazirah.com/
http://www.alriyadh.com.sa/Contents/14-12-002/RiyadhNet/News_1414.php
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األوساااااااااااااااااااااااااااااااااااااط الشااااااااااااااااااااااااااااااااااااارق  ( 2000)  ماااااااااااااااااااااااوقاااااااااااااااااااااااع  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااساااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااةاااااااااااااااااااااااة 
http://www.asharqalawsat.com/aaasumframe/pc/technology/technology.html  

 

 http://safola.com/security.chtmlها ( 22/7/1421)  موقع جملة األمم ا ل،رتونية  

اخلليا   لااااادول  التعااااااوا  http://www.gcc-               هااااااااااااااااااااااااااااا(  2/4/1423)  العربياااااةموقع جملس 

sg.org/index.html 
 

http://www.mohamoon-                               هااااااااااااااااااااااااااااا(  2/4/1423)  موقع حماااامو اململ،اااة

ksa.com/dir.asp?DirID=1&Status=1 
 

الاااااااااااااااااااااةاااااااااااااااااااااوائاااااااااااااااااااااد ماااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااادى  هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا( 1421/  14/8)  ماااااااااااااااااااااوقاااااااااااااااااااااع 
http://216.122.89.86/muntada/postings.cgi?action=newtopic&number=1&forum   

 

 http://www.isu.net.sa/ar/faqs.htmlها(8/2/1423)موقع وحدة خدما  ا نرتنت
 

الاااااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااااااااااااجلاااااااااااااااااااااااااااااااارة وزارة  هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا(   2/4/1423)  ماااااااااااااااااااااااااااااااوقاااااااااااااااااااااااااااااااع 
http://www.commerce.gov.sa/aboutus/leg1.asp?print=true 

 

.  أ اااول الرتبية ا ساااالمية وأسااااليبها : يف البيت واملدرساااة واجملتمع هااااااااااااااااا(.  1403النسالويل عبدالرمحم )
 دمشا: دار الة،ر. 

 

لتوعية هاااااااااااااااااااااااا(. الرل : ا دارة العامة ل1419)  نشاااااااااارة  عريةية عم مدينة امللجل عبدالعزيز للعلوم والتعنية
 العلمية والنشر.

 

(ل )بدوا(: دار 1. )ط سي  مسلمهاااااااااا(. 1375النيسابوريل أيب ا سني مسلم بم ا جلاق العشريي )
  حيا  الرتاث العريب.

 

 لو طبيع  مم الوالدة  ىل  الشاييوخة علم النةس الت،وي : أساسا  .(م1986اهلامشبل عبدا ميد حممد )
 .)الطبعة الثانية(. العاهرة: م،تبة اخلاجنب

 

ل رجال األعمال ينطلعوا  ىل  االستةادة مم عرص التجلارة ا ل،رتونية. ا ياة  م(. 1998اليامبل حممد )
        (. 129 -94امللسا ل )

 

http://www.asharqalawsat.com/aaasumframe/pc/technology/technology.html
http://safola.com/security.chtml
http://www.gcc-sg.org/index.html
http://www.gcc-sg.org/index.html
http://www.isu.net.sa/ar/faqs.html
http://www.commerce.gov.sa/aboutus/leg1.asp?print=true


لندوة العلمية لدراسة الظواهر  ل أ اث االتعنية واجلرائم املستسدخةها(. 1420اليوسفل عبدهللا عبدالعزيز )
 -195أمادميية انيف العربية للعلوم األمنيةل  ونسل  ونس )ا جرامية املسااااااااااااااتسدخة وسااااااااااااااب  مواجهتهال  

233.) 
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 استبانة مستخدمي اإلنرتنت  -ب
 قرار جملس الوزراء -ج

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استبانة مزودي اخلدمة  -أ  



 السادة مزودي خدمة ا نرتنت ابململ،ة العربية السعودية
 السالم علي،م ورمحة هللا وبرما            

أقوم بدراسااااة حول ا جرائم ا نرتنت يف اجملتمع السااااعودي ا وذلجل ممتطلن  ،ميلب للسصااااول علس درجة املاجسااااتري  
مم أمادميية انيف العربية للعلوم االمنيةل وقد ّت  صااااااااااااااميم االسااااااااااااااتبانة الء أ ااااااااااااااعها بني أيدي،م لغر  مجع جز  مم 

 انة خا ة ملستيدمب ا نرتنت ستوزع الحعا.  املعلوما  اخلا ة ابلدراسةل علماص أبنّ  ست،وا هنات استب
   

وغّ  عم ا ةااارة  ىل أّا املعلوما  الء سااتدلوا هبا ساات،وا مو ااع العناية واالهتمام والساارية التامة ولم  سااتيدم اال  
 الغرا  البسث العلمب. ول لجل ال حاجة ل مر اسم الشرمة أو ما يدل عليها.

 
 م الء ستب لوّنا لللل و عبلوا سلةا ة،ري و عديري جلهودم 

 
 الباحث                                                                                 

 حممد عبدهللا علب منشاوي                                                          
 (01) 2604992 :امس   لةوا وع                                                         

mail: -E mohammed@minshawi.com 
 11616الرل     103548 ندوق بريد  

 

mailto:mohammed@minshawi.com


 إرشادات مساعدة يف تعبئة االستبانة :
 

 ( امامها.   √اخرت ا جابة املناسبة بو ع عالمة )   ➢

 

 االستبانة الرجا  بعثها علس الايد ا ل،رتوين : عند االنتها  مم ا جابة علس  ➢

   mail:-E mohammed@minshawi.com      

 01  -   2604992أو علس الةامس رقم  
 11616الرل     103548أو علس  ندوق بريد         

 
 
 
 
 
 

 شاكرا  لكم تعاونكم
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 أا اةت،س لجل أحد املشرتمني عم  عر   ملشام  أو خمالةا  أمنية :. ه  سبا 1

 )  (  ال اطالقا. -4)  ( نعم اندرا   -3)  ( نعم أحياانص    -2)  ( نعم دائما     - 1    
 .  ذا مانت ا جابة بنعم عما هب ا جرا ا  الء اخت هتا يف الش،وى؟ وه  مانت عّعالة؟2

 .............................................................................................
 .............................................................................................

 ............................................................... 

 مل  تي  أي  جرا  يف الش،وى علماذا ؟ .  ذا3
 .............................................................................................

......................................................................... 
 .................................................... ............................... 

 . ه  سبا أا  عر ت أنت ممزود خدمة الي مشام  أمنية ماالخرتاقا  أو غريها:4

 ال اطالقا -4)  ( نعم اندرا   -3)  ( نعم أحياانص    -2)  ( نعم دائما     -1       
 .  ذا مانت ا جابة نعم عما هب ه ه املشام  الء  عر ت هلا  ديدا؟5

   1-  ........................................................................)  ( 
   2-  ....................................................................... )  ( 
   3-   ....................................................................... )  ( 
   4-  )  (  ......................................................................... 
   5-  ........................................................................ )  ( 
   6-   ........................................................................ )  ( 
   7- . )  ( ....................................................................... 
   8-   ........................................................................ )  ( 
  9-   ......................................................................... )  ( 
10-   )  ( ......................................................................... 
11-  ........................................................................ )  ( 

12-  ........................................................................ )  ( 



ا اجل ر ّان يف العاائماة التاالياة اجلرائم الء  ر ،ان أخناا  اسااااااااااااااتيادام ا نرتنات  ر يبااص  . مم وجهاة نظرت ومم واقع خ6
( للجلرمياة  16( للجلرمياة األمثر وقوعااص و نتهب ابلرقم )1 ساااااااااااااان أمثرهاا وقوعاا ومم ُث األقا ل و ياث  بادأ ابلرقم )

 األق  وقوعاص:  

 )   ( التشهري       )   ( الةريوسا       )   ( سرقة أ ا  املستيدمني وأرقامهم السرية        
 )   ( سرقة أرقام بطاقا  االئتماا    )   ( التهديد واالبتزاز     )   ( النصن واالحتيال   
 قع ا ابحية   )   (  لعن العمار                    )   (  رسال  ور جنسية    )   (  املوا 
 )   ( املواقع السياسية                 )   ( املواقع املعادية للديم  )   ( املعامسا  والغزل 
 )   ( التغرير ابلنسا  واألطةال ومم يف ح،مهم                   )   ( سرقة ا سااب  الايدية              
 الشيصب    )   ( أخرى: حدد.................)   ( اخرتاق املواقع   )   ( اخرتاق ا اسن  
 . ما هب اجلها  الء  رى أّنا أنسن للتعام  والتسعيا يف جرائم ا نرتنت :7

 )  (اخرى حدد..........-3)   (مدينة امللجل عبدالعزيز للعلوم والتعنية     -2)   (الشرطة   -1
 لوقت الراهم ماعية لردع مسيئ استيدام ا نرتنت ؟  . ه   عتعد أا اللوائ  املنظمة الستيدام ا نرتنت يف ا8

 )   (  نعم وبش،  معبول    -2)   (  نعم وبش،  ما                   -1   

 )   (  ال  طالقا   -4)   (  نعم وبش،  قلي                  -3    
 )   ( ال    -2)   ( نعم     -1. ه   عت بجل أ رار نتيجلة امليالةا  األمنية الء  عر ت هلا :  9

 .  ذا  عت بجل أ رار عما هب ه ه األ رار  ديداص ؟10

 )   ( أ رار مادية  عدر  وايل ..............................................رلل    -1
 ..........................................................)   ( أ رار معنوية  تمث  يف    - 2
       ......................................................................................... 
 )   (  أ رار أخرى: حدد ....................................................  -3
  اخت هتا حياهلا ؟ .................................................. ما هب ا جرا ا  الء11

......................................................................................... 

......................................................................................... 
 مل  تي  أي  جرا  علماذا ؟   .  ذا12
           ..................................................................................... 
           ..................................................................................... 
 لديجل؟............................................................ مم عدد املشرتمني  13

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استبانة مستخدمي اإلنرتنت  -ب



Click here for English 

 

 األخوة واألخوا  األعا   مستيدمب ةب،ة ا نرتنت يف اململ،ة العربية السعودية
 السالم علي،م ورمحة هللا وبرما                 

أقوم بدراسة حول ا جرائم ا نرتنت يف اجملتمع السعودي : دراسة  طبيعية علس مجيع مستيدمب ا نرتنت 
يف اململ،ة العربية السعودية ا وذلجل ممتطلن  ،ميلب للسصول علس درجة املاجستري مم أمادميية انيف  

وقد ّت  صااااااميم ا سااااااتبانة الت أ ااااااعها بني أيدي،م لغر  مجع املعلوما  اخلا ااااااة  العربية للعلوم األمنيةل  
 ابلدراسة.

   

وغّ  عم ا ةاارة أا املعلوما  الت ساتدلوا هبا سات،وا مو اع العناية واالهتمام والسارية التامةل  
صاااااا،م ولم  سااااااتيدم  ال ألغرا  البسث العلمب. ول لجل ال حاجة ل مر ا ائ،م أو ما يدل علس ةااااااي

 ال،رمي.
 

و عبلوا سااااالةاص ةااااا،ري و عديري جلهودمم الت ساااااتب لوّنا يف املشاااااارمة يف ه ا البسث مع احرتامب  
 و عديري ل،ملللل

 
                                                        
 نشاوي الباحث: حممد عبدهللا علب م                                                         
 (01) 2604992 : لةوا وعامس                                                         

E-mail: mohammed@minshawi.com 

 11616الرل     103548 ندوق بريد  
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 إرشادات مساعدة يف تعبئة اإلستبانة :
 

 ( أمامها. √اخرت ا جابة املناسبة بو ع عالمة )  ➢

الحظ أا ا سااااتبانة خمصااااصااااة ملسااااتيدمب ا نرتنت يف اجملتمع السااااعودي ععطل ويشاااام   ➢
 ذلجل املواطنني السعوديني واملعيمني .

نظراص ألّا الدراسااااااااة  شاااااااام  مجيع مسااااااااتيدمب ا نرتنت يف اجملتمع السااااااااعوديل ل ا أرجو   ➢
 ىل أما عدد ش،م وذلجل بتمريرها مشااا،وراص ل،ّ  مم  عر  املسااااهة إبيصاااال ا ساااتبانة  

مم مسااااااااااااااتيادمب ا نرتنات يف اجملتمع السااااااااااااااعودي ل جااباة عليهاا أو  حاالتهم  ىل موقع  
 ل جابة علس ا ستبانة هنات /http://www.minshawi.comالباحث 

     ستبانة الرجا  بعثها علس الايد ا ل،رتوين :عند االنتها  مم ا جابة علس ا  ➢

          mohammed@minshawi.com 

 01 –  2604992أو علس الةامس رقم  ➢
 11616الرل     103548أو  ندوق بريد   ➢

 الرجا  بعث ا ستبانة بعد ا جابة عليها يف أسرع وقت. ➢

 
 

 شاكرا  لكم تعاونكم
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minshawi.com/
http://www.minshawi.com/
http://www.minshawi.com/
mailto:mohammed@minshawi.com


 ( أمامها xاخرت اإلجابة املناسبة بوضع عالمة ) 

 القسم األول :  
 حدد عمرت ؟   -13

-4  سنة25 -18  -3    سنة 17 -13 - 2       سنة 12أقّ  مم  - 1
  65ما مم أ -6    سنة65 -51 -5        سنة50 -26 

 
 أنثس    -2            ذمر   -1اجلنس؟                     -14
 حدد دخلجل الشهري أو دخ  أسر جل  ذا مل ي،م لجل مصدر دخ  اثبت ؟  -15

  رلل 3000 - 1001  - 2              رلل 1000أقّ  مم    -1
 رلل  10000 - 5001  - 4           رلل 5000 - 3001   -3

 رلل        20000 - 15001-6رلل        15000 - 10001   -5
 رلل  20000أمثر مم   -7
 
 اجلنسية ؟   -16

 دول اخلليا العريب    -2سعودي                       - 1              

 دول آسيا غري العربية    -4الدول العربية األخرى          -3             
 أورواب       -6دول أعريعيا غري العربية         -5         
 الوالل  املتسدة ومندا   -8أمري،ا اجلنوبية                  -7             

 

  ذا منت سعودلص عما هب منطعتجل األ لية؟     -17

 املنطعة اجلنوبية    -2املنطعة الغربية                    -1               
 املنطعة الشرقية        -4املنطعة الوسطس                 -3               
 املنطعة الشمالية   -5               

 املستوى التعليمب؟ -18

 اثنوي أو معهد  - 2أقّ  مم الثانوي                   -1              

 دراسا  عليا  -4جامعب                           -3          



 حدد نوع التيصمس العلمب والة  ال ي ثارس ؟  -19

علوم  نسانية              -3علوم  دارية        -2 عليم عام غري متيصمس      -1
 علوم  طبيعية وعنية ]هندسةلطنل يدلةلمي،اني،الملية التعنيةلاملعاهد الةنية. خل[    - 4
 سن آيل   حا -7علوم أمنية وعس،رية     -6علوم ةرعية      - 5
 ا الة االجتماعية؟     -20

 متزوق    -2أعز                                             -1         

 أرم     -4مطّلا                                            -3     
 الدلنة ؟    -21

 يهودي     -3نصراين                  -2مسلم            -1         

 ال دي     -6هندوسب               -5بوذي            -4     
 ا الة الوظيةية ؟  -22

 عام      - 3عاط                     -2طالن            -1         

 مدرس           -6عس،ري                -5موظف           -4         
 طبين و يديل يف مستشةيا   - 8أستاذ جامعة      -7         
 ربة منزل - 10رج  أعمال     -9         

 ما مستوى  جاد جل للساسن اآليل؟           -23

 متوسط    -3منيةض                -2ال أجيد           -1        
 متيصمس اب اسن اآليل     -5متعدم ابخلاة واملمارسة           -4        
 ما مستوى  جاد جل الستيدام ا نرتنت؟  -24

 متوسط   -3منيةض                -2ال أجيد           -1        
 متيصمس اب اسن اآليل     -5سة       متعدم ابخلاة واملمار     -4        
 ه  جتيد اللغة ا جنليزية اب  اعة  ىل لغتجل األم ؟  -25

 نعم نسبيا         -2ال أجيد لغة أخرى                -1        
 لغت األم هب ا جنليزية    -4نعم وبطالقة                      -3        

 



 القسم الثاين :  

 ه   راتد املواقع اجلنسية ا ابحية علس ا نرتنت؟ -26

 نعم ول،م  وقةت    -2ال مل يسبا يل ار ياد املواقع ا ابحية      -1
 نعم يوميا       -5نعم أسبوعيا       -4نعم ةهرل     -3

  راتد املواقع اجلنسية ا ابحية عه  سبا لجل طلن مواد  ابحية مم  لجل املواقع؟ ذا منت  -27

 نعم ول،م  وقةت        -2ال مل يسبا يل ذلجل                       -1
 نعم وبصةة دائمة      - 4نعم علس عرتا  متعطعة                  -3 

 ه  سبا لجل االةرتات يف قائمة  جنسية  ابحية ؟    -28

 نعم والزلت مشرتماص   3نعم ول،م  وقةت     -2ال مل يسبا يل ذلجل    -1
 ه  سبا لجل  نشا  موقع جنسب  ابحب علس ا نرتنت؟ -29

 نعم ول،م أزلت املوقع                -2ال مل يسبا يل ذلجل              -1
 نعم واليزال املوقع علس ا نرتنت  -3
 ه  سبا لجل  نشا  قائمة بريدية جنسية  ابحية ؟    -30

 نعم ول،م أزلت العائمة              -2ال مل يسبا يل ذلجل              -1
 نعم وال زال العائمة علس ا نرتنت      -3
 أو جهة ما  ؟  ه  سبا لجل  نشا  موقع أو  ةسة للتشهري بشيمس  -31

 املوقع أو الصةسة               أزلتنعم ول،م    -2ال مل يسبا يل ذلجل              -1
 نعم واليزال املوقع أو الصةسة علس ا نرتنت      -3

 ه  سبا وأا أنشأ ةيمس ما  ةسة للتشهري بجل علس ا نرتنت ؟ -32

 نعم ول،م أزي  املوقع أو الصةسة                 -2 ال مل يسبا ذلجل                 -1
 نعم واليزال املوقع أو الصةسة علس ا نرتنت      -3

 ه  سبا وأا أنشأ ةيمس ما  ةسة للتشهري أبحد أقاربجل أو معارعجل علس ا نرتنت؟ -33

 نعم ول،م أزي  املوقع أو الصةسة                 -2ال مل يسبا ذلجل                -1
  نرتنت  نعم واليزال املوقع أو الصةسة علس ا  -3
  

 ه  سبا لجل استيدام الاومسب أو طرق أخرى لدخول املواقع احملجلوبة ؟ -34



 نعم والزلت حء اآلا  -3نعم ول،م  وقةت   -2ال مل يسبا يل ذلجل   -1

   سبا لجل استيدام براما  خةا  الشيصية أخنا   صّة  ا نرتنت؟ ه -35

 نعم والزلت حء اآلا  -3نعم ول،م  وقةت   -2ال مل يسبا يل ذلجل   -1

 ه  سبا لجل استيدام براما  خةا  الشيصية  رسال رسائ   ل،رتونية ؟  -36

 نعم والزلت حء اآلا -3نعم ول،م  وقةت   -2ال مل يسبا يل ذلجل   -1 
 سبا لجل انتسال ةيصية اآلخريم أخنا  التصّة  أو استيدام الايد ا ل،رتوين ؟  ه  -37

 نعم والزلت حء اآلا                     - 3نعم ول،م  وقةت  -2ال مل يسبا يل ذلجل  -1  

 القسم الثالث :  

 ه  سبا وأا ةارمت يف  دمري أي موقع ؟  -38

 نعم لعد حاولت ومل أجن        -2ال مل يسبا يل ذلجل                      -1
 نعم والزلت حء اآلا أةارت   - 4نعم ول،م  وقةت                      -3
 ه  سبا أا  عر  موقعجل للتدمري ؟ -39

 نعم دائما       -4نعم ول،م اندراص  - 3ال أملجل موقعا     -2ال  طالقا   -1

 ه  سبا لجل اخرتاق أي موقع ر ب ح،ومب؟ -40

 نعم لعد حاولت ومل أجن          -2ال مل يسبا يل ذلجل                    -1
 نعم والزلت حء اآلا   - 4نعم ول،م  وقةت                    -3

 ه  سبا لجل اخرتاق أي موقع جتاري؟ -41

 نعم لعد حاولت ومل أجن         -2ال مل يسبا يل ذلجل                   -1
 نعم والزلت حء اآلا   - 4نعم ول،م  وقةت                   -3

 ه  سبا لجل اخرتاق أي موقع ةيصب؟       -42

 نعم لعد حاولت ومل أجن          -2ال مل يسبا يل ذلجل                  -1
 نعم والزلت حء اآلا   - 4نعم ول،م  وقةت                  -3
 
 
  ذا سبا لجل اخرتاق أي موقع عما مستوى االخرتاقا  الت قمت هبا ؟  -43

 الدول العربية األخرى    -3خليجلية            -2حملية ] سعودية [       -1



 دول أورواب        -6دول أعريعيا غري العربية      -5دول آسيا غري العربية    -4
 ال أذمر    -9الوالل  املتسدة ومندا       -8دول أمري،ا اجلنوبية     -7
 ه  سبا وأا  عر  موقعجل لالخرتاق؟ -44

 ال أدرى      -2ال  طالقا                -1
   نعم دائما   -5نعم ول،م اندراص        -4ال أملجل موقعا          -3
 ه  سبا لجل اخرتاق أي جهاز ةيصب عا ا نرتنت؟ -45

 نعم لعد حاولت ومل أجن         -2ال مل يسبا يل ذلجل     -1
 نعم والزلت حء اآلا أمارس  - 4نعم ول،م  وقةت     -3

 ه  سبا أا  عر  جهازت الشيصب لالخرتاق عا ا نرتنت ؟ -46

 ال أملجل جهازاص      -3ال أدرى          -2            ال  طالقا   -1
 نعم دائما      -5  نعم ول،م اندراص        -4

 ه  سبا لجل اخرتاق أي بريد ةيصب عا ا نرتنت ؟ -47

 نعم لعد حاولت ومل أجن         -2ال مل يسبا يل ذلجل   -1 
 نعم والزلت حء اآلا أخرتق  - 4نعم ول،م  وقةت   -3 

 ه  سبا أا  عر  بريدت الشيصب لالخرتاق عا ا نرتنت ؟ -48

 نعم دائما  -4نعم ول،م اندراص    -3ال أدرى  -2ال  طالقا  - 1

 ه  سبا لجل  ستيدام الايد ا ل،رتوين آلخريم دوا  ذّنم؟ -49

 نعم لعد حاولت ومل أجن    -2ال مل يسبا يل ذلجل    - 1
 نعم والزلت حء اآلا أستيدم   -  4وقةت  نعم ول،م   - 3

 ه  سبا أا استوىل أحد علس بريدت الشيصب ؟  -50

 نعم دائما  -4نعم ول،م اندراص   -3ال أدرى   -2ال  طالقا  - 1
 
 
 ه  سبا لجل  غراق الايد ا ل،رتوين آلخريم) غراق الايد برسائ  مثرية بعصد  دمريه(؟    -51

 نعم لعد حاولت ومل أجن    -2ال مل يسبا يل ذلجل           -1
 نعم والزلت حء اآلا أمغرق   - 4نعم ول،م  وقةت          -3 



 ه  سبا أا  عر  بريدت الشيصب ل غراق؟  -52

 نعم دائما  -4نعم ول،م اندراص        -3ال أدرى      -2ال  طالقا    -1

 ه  سبا لجل استيدام  اةرتات اآلخريم وأرقامهم السرية بدوا  ذّنم؟ -53

 نعم لعد حاولت ومل أجن         -2ال مل يسبا يل ذلجل           -1
 م والزلت حء اآلانع   - 4نعم ول،م  وقةت           -3

 ه  سبا أا استوىل أحد علس اةرتامجل ورقمجل السري ؟  -54

 اليوجد لدي اةرتات    -3ال أدرى          -2ال  طالقا          - 1
 نعم دائما   -5نعم ول،م اندرا                              -4 

 ه  سبا أا أرسلت متعمدا عريوسا  أو  روجنا ؟    -55

 نعم لعد حاولت ومل أجن       -2ال مل يسبا يل ذلجل        -1 
 زلت حء اآلانعم وال   - 4نعم ول،م  وقةت        -3 

 ه  سبا أا و لجل عريوسا  أو  روجنا ؟ -56

 نعم دائما   -4نعم ول،م اندراص    - 3ال أدرى    -2ال  طالقا   - 1

 
 القسم الرابع :  

 ه  سبا أا حصلت أو استيدمت عا ا نرتنت علس بطاقا  ائتمانية آلخريم بغري ذّنم؟ .1

 نعم لعد حاولت ومل أجن            -2ال مل يسبا يل ذلجل           - 1
 نعم والزلت حء اآلا   - 4نعم ول،م  وقةت           - 3

 ه  سبا أا استوىل أحد عا ا نرتنت علس بطاقتجل االئتمانية ؟  -57

 اليوجد لدي بطاقة ائتمانية    -2ال  طالقا                     -1
 ال أستيدم بطاقت االئتمانية عا ا نرتنت  -3
 نعم وب،ثرة   -5نعم ول،م اندرا             -4
 ه  سبا أا مارست لعن العمار علس ا نرتنت ؟ -58

 نعم لعد حاولت ومل أجن            -2ال مل يسبا يل ذلجل        -1
 نعم والزلت حء اآلا   - 4نعم ول،م  وقةت        -3



ه  سبا أا قمت وبدوا  ذا بتغيري أي بياان  أو معلوما  خا ة بجل أو آبخريم عا  -59
 ا نرتنت لتسعيا م،اسن ةيصية؟ 

 نعم لعد حاولت ومل أجن            -2 يسبا يل ذلجل      ال مل  -1
 نعم والزلت حء اآلا   - 4نعم ول،م  وقةت        -3

 ه  سبا لجل الدخول علس مواقع عصااب  اجلرمية املنظمة يف ا نرتنت ؟ -60

 ليس يل معرعة مسبعة هب ا املصطل          -2ال مل يسبا يل ذلجل      -1 
 نعم والزلت حء اآلا   -4نعم ول،م  وقةت        -3
 أو الرتويا هلا؟  اه  سبا لجل الدخول علس املواقع اخلا ة بتجلارة امليدرا  أو زراعته -61

 نعم والزلت حء اآلا -3نعم ول،م  وقةت    -2المل يسبا يل ذلجل   - 1

 ه  سبا لجل الدخول علس املواقع اخلا ة بغسي  األموال ؟ -62

 ليس يل معرعة مسبعة هب ا املصطل          -2ال مل يسبا يل ذلجل      - 1
 نعم والزلت حء اآلا -4نعم ول،م  وقةت       - 3
 ( عما سبن دخولجل ه ه املواقع؟51-49 ذا أجبت بنعم علس األسبلة الثالخة السابعة ) -63

 مم اب  الةمتول أو املصادعة - 2لالستةادة يف جمال البسوث العلمية   - 1
   هبد  االنمتمام  ىل  لجل األنشطة  -4بعصد  نةي   لجل األع،ار       - 3
 
 

 القسم اخلامس : 

 ا نرتنت؟ه  سبا لجل  نشا  موقع سياسب معار  علس  -64

 نعم ول،م أزلت املوقع                  -2ال مل يسبا يل ذلجل              -1
 نعم واليزال املوقع علس ا نرتنت   -3
 
 ه  سبا لجل االةرتات طوعا يف العائمة الايدية ألي موقع سياسب معاد أو معار  ؟ -65

  ف مرة أخرى    نعم ول،م ألغيت اةرتامب ومل أم   -2  ال مل يسبا يل ذلجل   -1
ْةت مرة أخرى  -3  نعم ول،م ألغيت اةرتامب وقد أ  



 نعم اةرتمت طوعا والزلت مشرتما   -4
 معادية؟ه  سبا أا  عر ت لالةرتات قهراص يف مواقع سياسية   -66

 نعم ول،م ألغيت اةرتامب ومل أم ف مرة أخرى      -2ال مل يسبا يل ذلجل     -1
ْةت مرة أخرى  -3  نعم أمْةر ْمت قهراص ول،م ألغيت اةرتامب وقد أم  
 نعم اةرتمت قهرا والزلت مشرتماص   -4
   ه  سبا لجل  نشا  موقع أو قائمة دينية ؟ -67

 نعم أنشأ  موقعا  سالميا سنياص  -2ال مل يسبا يل ذلجل                -1
 نعم أنشأ  موقعا نصرانياص  - 4نعم أنشأ  موقعا  سالميا ةيعيا     -3
 نعم أنشأ  موقعا  بوذل   -6نعم أنشأ  موقعا يهودل           -5
 نعم أنشأ  موقعا   ادلص )ال دي (      - 8نعم أنشأ  موقعا هندوسياص   - 7
 ه  سبا لجل االةرتات يف العائمة الايدية ألي موقع أو قائمة دينية ؟  -68

 نعم يف موقع أو قائمة  سالمية سنية    -2     ال مل يسبا يل ذلجل        - 1
 نعم يف موقع أو قائمة نصرانية -4نعم يف موقع أو قائمة  سالمية ةيعية - 3
 نعم يف موقع أو قائمة بوذية  -6نعم يف موقع أو قائمة يهودية         - 5
 نعم يف موقع أو قائمة   ادية )ال دينية(      - 8نعم يف موقع أو قائمة هندوسية    - 7
 ه  سبا لجل  نشا  موقع  د ةيمس أو جهة؟  -69

 نعم ول،م أزلت املوقع         -2ال مل يسبا يل ذلجل                  -1
 نعم واليزال املوقع علس ا نرتنت  -3

 
 
 
 

 القسم السادس :  
 ه  سبا لجل  نشا  موقع للااما املعر نة ؟ -70

 نعم ول،م أزلت املوقع      -2ال مل يسبا يل ذلجل                -1



 نعم واليزال املوقع علس ا نرتنت -3 
 ه  سبا لجل  مي  أي براما أو مواد معر نة عا ا نرتنت ؟ -71

 اآلانعم والزلت حء  -3نعم ول،م  وقةت     -2المل يسبا يل ذلجل  - 1
ه  سبا لجل استيدام ما يساعد علس استمرار  شغي  الااما األ لية بصورة غري نظامية؟     -72
 نعم والزلت حء اآلا -3ول،م  وقةت  نعم   -2ال مل يسبا يل ذلجل  - 1
 ه  سبا لجل أا عملت مواقع مشاهبة ثاما ملواقع أةياص آخريم علس ا نرتنت؟ -73

 نعم ول،م أزلت املوقع                       -2ال مل يسبا يل ذلجل    - 1
 نعم واليزال املوقع علس ا نرتنت - 3

 
 شكرا لك على تفضلك ابإلجابة على هذا االستبيان

 الباحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إضعط هنا لقراءة النص العرب 

Dear internet user, 

Assalamu Alaikum. 



I’m working on a survey study on “Internet Crimes in the Saudi 

Society” as a complementary research to acquire the Master Degree 

from the Naif Arab Academy for Security Sciences. The following 

questionnaire has been designed to collect the necessary data for the 

survey. 

We will be very careful about your privacy and confidentiality and 

the information will be used for this study only. Therefore, you DO 

NOT have to indicate your name or identity here.  
Please accept my deep thanks and wishes for giving me a few 

minutes of time. 
       Researcher, 

     Mohammad A. A. Minshawi 

     Telefax 01-2604992 

    E-mail: mohammed@minshawi.com 

 

Instructions: 
- Choose the appropriate answer by marking it with a (X). 

- Remember that this questionnaire is designed only for Saudi 

internet users and expatriates working in Saudi Arabia. 

- As this study is intended to survey all the internet users in the 

Saudi society, I need your help to make this questionnaire 

reach the largest possible local internet users by passing it to 

whoever you know of them, or leading them to the researcher’s 

website http://www.minshawi.com/phpsurvey/eindex.php       
to post their answers there. 

- After answering this questionnaire, please send it to, 

- mohammed@minshawi.com 

- or fax 01-2604992 

- or PO Box 103548, Riyadh 11616 

- Please send your answers as soon as possible. 

Thanks! 

Please choose the (most) appropriate answer by using a (X) mark. 

PART ONE 
 

1. Age: 1-   less than 12 years        2-    17 - 13 years 
                  3-  18- 25years                4-   26- 50years 
                  5-   51- 65years                6-   more than 65  

mailto:mohammed@minshawi.com
mailto:mohammed@minshawi.com
http://www.minshawi.com/
mailto:mohammed@minshawi.com
mailto:mohammed@minshawi.com


 

2. Gender: 1-  male                    2-  female  

3. How much is your monthly income?  

                  1-    less than 1000 SR      2-   1001 - 3000 SR  
                  3-   3001 - 5000 SR          4-     5001- 10000  SR 
                  5-   10001 -15000 SR      6-   15001 - 20000 SR 
                  7-  more than 20000 SR 
4. Nationality:   
                  1-  Saudi                         2-  GCC 

         3-  another Arab country   4-  Non-Arab Asian  
          5-  Non-Arab African        6-  European  

          7-  South America                8-  USA & Canada  

5. If Saudi, what region? 
                 1-  Western                           2-  Southern  

        3-  Middle   4- Eastern   5-  Northern  

6. Educational level? 
                1-  pre-secondary                  2- secondary  

                 3-  university                         4-  higher education  
7. You are specially educated in? 

                 1-  general education  

                2-  Administrational sciences  3-  humanities               
                 4-  Applied sciences and training (engineering, 

medicine, pharmacology, mechanics, technology colleges, training 

institutes… etc.)   
        5- Islamic studies          6-  security and military  
       7-  computer sciences 

 

8. Marital status?   
              1- single                             2-  married  

              3-  divorced                              4 widow  

9. Religion?   
             1-  Muslim   2-  Christian  3-  Jew                      
             4-  Buddhist  5-  Hindu       6-  Atheist 

10. Occupation?  



            1-  student     2-  jobless      3-  worker    

            4-  employee  5-  military   6-  teacher   

            7-  professor  8-  doctor or pharmacist  

            9-  businessman                      10-  housewife  

11. How skillful are you in using pc? 

      1-  no skills    2-  low          3-  fair  

            4-  skillfully advanced             5-  specialized  

12. How skillful are you in using the internet? 

    1-  no skills     2-  low           3-  fair  

    4-  skillfully advanced             5-  specialized  

13. Do you speak English besides your mother tongue? 

             1-  no      2-  fairly  3-  fluently  4-  native English  

 

PART TWO 
 

14. Do you visit pornographic sites? 

    1-  never          2-  yes but I quitted   3-  yes monthly  
    4-  yes weekly  5-  yes daily  

15. If yes, have you downloaded any contents from these sites? 
     1-  never         2-  yes but I quitted  

    3-  yes frequently   4-  yes always  

16. Have you subscribed to a pornographic mailing list? 

    1-  never         2-  yes but I quitted  

    3-  yes, I’m still a member in such a mailing list  

17. Have you created a website of a pornographic nature? 

    1-  never         2-  yes but I cancelled it  

3-  yes, it’s still online  

 

18. Have you created a mailing list of a pornographic nature? 

      1-  never  2-  yes but I cancelled it  

      3-  yes, it’s still online  
19. Have you created a website of a defamatory nature? 

      1-  never          2-  yes but I cancelled it  

      3-  yes, it’s still online  



20. Has anyone created a website of a defamatory nature against 

you? 
       1-  never         2-  yes but it was cancelled  

      3-  yes, it’s still online  
21. Has anyone created a website of a defamatory nature against 

some of your relatives? 

      1-  neve          2-  yes but it was cancelled  

      3-   yes, it’s still online  
22. Have you used a proxy or any other means to access blocked 

websites? 
      1-  never         2-  yes but I quitted  

     3-  yes, I still do it  
23. Have you used programs that enable you to surf the web 

anonymously? 
     1-  never   2-  yes but I quitted  

     3-  yes, I still do it  
24. Have you used programs that enable you to send email messages 

anonymously? 
     1-  never  2-  yes but I quitted  

     3-  yes, I still do it  
25. Have you impersonate an identity of somebody else while surfing 

or sending email messages? 

     1-  never    2-  yes but I quitted  

      3-  yes, I still do it  

 

PART THREE 
26. Have you participated in destroying a website? 

     1-  never   2-  yes but I failed  

     3-  yes but I quitted  4-  yes, I still do it  

27. Has your website been subject to destruction? 

             1-  never          2-  I don’t have one  

             3-  yes but seldom   4-  yes, very often  

28. Have you hacked an official governmental website? 

             1-  never                 2-  yes, but I failed  

             3-  yes but I quitted 4-  yes, I still do it  



29. Have you hacked a commercial website? 

             1-   never         2-  yes, but I failed  

             3-  yes but I quitted 4-  yes, I still do it  

30. Have you hacked a personal website? 

            1-  never                    2-  yes, but I failed  

            3-  yes, but I quit      4-  yes, I still do it  

31. If you ever hacked a website, what level have you been able to 

achieve? 
   1-  local (Saudi)         2-  GCC  

  3-  another Arab country  4-  Non-Arab Asian  

   5-  Non-Arab African        6-  European  

  7-  South America              8-  USA & Canada  

  9- can’t remember  
32. Has your website been subject to hacking? 

           1-  never                   2-  I don’t know  

           3-  I don’t have one             4-  yes but seldom  

           5-  yes, very often  
33. Have you hacked a pc through the internet? 

           1-   never                     2-  yes but I failed  

          3-  yes but I quitted               4-  yes, I still do it  

34. Has your pc been subject to hacking through the internet? 
          1-  never                    2-  I don’t know  

          3-  I don’t have one               4-  yes but seldom  

          5-  yes, very often  
35. Have you hacked an email account through the internet? 

          1-  never                     2-  yes but I failed  

           3-   yes but I quitted               4-  yes, I still do it  

 

36. Has your email account been subject to hacking? 

          1-  never                       2-  I don’t know  

          3-  yes but seldom                    4-  yes, very often  

37. Have you used an email account of somebody else without 

permission? 
           1-   never                       2-  yes but I failed  

          3-  yes but I quitted                  4-  yes, I still do it  



38. Has your email account been occupied by somebody else? 

          1-  never                                      2-  I don’t know  

           3-   yes but seldom                     4-  yes, very often  

39. Have you flooded or bombed an email account? 

          1-  never                                      2-  yes but I failed  

          3-  yes but I quitted                    4-  yes, I still do it  

40. Has your email account been subject to flooding or bombing? 
           1-  never                                      2-  I don’t know  

           3-  yes but seldom                      4-  yes, very often  

41. Have you used internet accounts and passwords of others 

without permission? 
           1-  never                                      2-  yes but I failed  
           3-  yes but I quitted                    4-  yes, I still do it  

42. Has your internet account and password been captured by 

anyone? 
           1-  never                            2-   I don’t know  

           3-  I don’t have one                     4-  yes but seldom  

           5-  yes, very often  
43. Have you intentionally sent viruses and Trojans? 

           1-  never                                    2-  yes but I failed  
          3-  yes but I quitted                      4-  yes, I still do it  
44. Have you received Trojans or viruses? 

          1-  never                            2-  I don’t know  

          3-  yes but seldom                         4-  yes, very often  

 

 

 

PART FOUR 
45. Have you got or used credit cards of others through the internet 

without their permission? 

             1-  never                         2-  yes but I failed  

             3-  yes but I quitted                 4-   yes, I still do it  

46. Has your credit card been stolen through the internet? 

             1-  never                          2-   I don’t have one  
             3-  I don’t use my credit card online  



             4-  yes but seldom                    5-  yes, very often  

47. Have you played lottery on line? 

             1-  never                                     2-   yes but I failed  
             3-  yes but I quitted                  4-  yes, I still do it  

48. Have you changed any data pertaining to you or others to get 

any personal benefits without permission? 

             1-  never                                     2-  yes but I failed  

             3-  yes but I quitted                  4-  yes, I still do it  

49. Have you visited websites that belong to members of organized 

crimes? 
            1-  never                           2-  I don’t know this term  
            3-  yes but I quitted        4-  yes, I still do it  

50. Have you visited websites that trade, plant, or circulate drugs 

(opium, marijuana, heroin …etc.)? 

             1-  never                           2-   yes but I quitted  

             3-  yes, I still do it  
51. Have you visited websites that deal with money laundering? 
             1-  never                         2-  I don’t know this term  
             3-  yes but I quitted       4-  yes, I still do it  

52- If your answer is "yes" for the three previous questions (49-51), 

for what purpose have you visited such websites? 

            1-  for studies and researches    2-  out of curiosity  

            3-  to carry out such ideas  

            4-  to be a member of such activities  

 

 

PART FIVE 
53. Have you made a political dissenting website? 

         1-  never                               2-  yes but I cancelled it  

         3-  yes and it’s still online 

54. Have you willingly subscribed to a political dissenting mailing 

list? 

   1-   never   

   2-  yes but I unsubscribed and was not added to the list  



   3-   yes but I unsubscribed but was added again  

   4-  yes, I’ve willingly subscribed  

55. Have you been subject to coercive subscription in a political 

dissenting mailing list? 

  1-  never  
  2-  yes but I unsubscribed and was not added to the list   
  3-  yes, I was added coercively and I unsubscribed but was 

added again  
  4-  yes, I’ve been coercively added and still a member  

56. Have you made a religious website? 

1-  never               2-  yes, a Sunni Islamic  

3-  yes, a Shi’i Islamic       4-  yes, a Christian site  

 5-  yes, a Jewish site       6-  yes, a Buddhist site  

 7-  yes, a Hindu site     8-  yes, an Atheistic site  

57. Have you subscribed in a religious mailing list? 

1-  never        2-  yes, a Sunni Islamic  

3-  yes, a Shi’i Islamic         4-  yes, a Christian list  

 5-  yes, a Jewish list      6-  yes, a Buddhist list  

 7-  yes, a Hindu list             8-  yes, an Atheistic list  

58. Have you made a website against a person or an organization? 
         1-  never                       2-  yes but it was cancelled  

         3-  yes, it’s still online  

 

 

 

 

PART SIX 
59. Have you made a website for cracked (pirated) software? 

            1-  never            2-  yes but it was cancelled  

            3-  yes, it’s still online  

60. Have you downloaded cracked (pirated) software? 

            1-  never                        2-  yes but I quitted  

            3-  yes, I still do it  
61. Have you applied any illegal means to use original software? 



            1-  never                          2-  yes but I quitted  

            3-  yes, I still do it  
62. Have you made a website that is a copy of somebody else’s 

website? 
            1-  never                           2-  yes but it was cancelled  
            3-  yes, it’s still online  

 

 

           Thank you for taking time to answer this questionnaire. 

 

The researcher 

  



 
 

 
 

 قرار جملس الوزراء -ج



 هـ 1417/ 10/ 24( واتريخ 163قرار جملس الوزراء رقم ) 
 إّن جملس الوزراء:  

الوزرا  برقم   الواردة مم ديواا ررسااااااااااااااااااة جملس  املعاااااملااااة  ( واتريخ  231/8)بعااااد االطالع علس 
هااااااااااااااااااااااااااااال املشااااااااااااااتملاة علس خطاا  معاايل رئيس ماديناة امللاجل عبادالعزيز للعلوم والتعنياة رقم  16/3/1417
هااااااااااااااااال املرعا ب  حممتاار اللجلنة املشاا،لة بنا  علس االمر ال،رمي رقم  8/2/1417( واتريخ  10/م/64764)
زير الداخلية هاااااااااااال املعطو  علس برقية  احن السمو املل،ب و 20/7/1416( واتريخ  10991/ /7)

هااااااااااااااال بشأا نظام نع  املعلوما  الرسيع املعرو  ابسم )ةب،ة  14/5/1416/س( واتريخ  1/669رقم )
ا نرتنت العاملية(ل والعا اااااااااب بتشااااااااا،ي  جلنة بررساااااااااة معايل رئيس مدينة امللجل عبدالعزيز للعلوم والتعنيةل  

ررسااااااااااة االسااااااااااتيبارا  العامةل ووزارة  وعمتااااااااااوية شثلني ل،  مم وزارة الدعاع والطرياال ووزارة الداخليةل و 
االعالمل ووزارة الاق والايد واهلا فل  عداد دراساااااة عم نظام )ا نرتنت(ل مم ماعة جوانب ل ورعع ما يتم 

 التو   الي  يف ه ا الصدد.
الاااااداخلياااااة رقم  املل،ب وزير  الساااااااااااااامو  برقياااااة  اااااااااااااااااااحااااان  املعااااااملاااااة علس  اةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتملااااات  مماااااا 

ا عالم  24/2/1417واتريخ    (س44/900/169/17) وزير  معاااااااايل  وخطاااااااا   ل  رقم )هااااااااااااااااااااااااااااا 
هااااااااا ل ونسية مم برقية معايل وزير الاق والايد واهلا ف رقم 13/6/1416واتريخ    (8س/312م/و/
 ها حول املو وع .7/6/1416واتريخ  (/س500)

 ها .12/7/1417واتريخ  313وبعد االطالع علس  و ية اللجلنة العامة رقم 
 يعرر ما يلب :

املواععة علس  دخال خدمة نظام نع  املعلوما  السااااااااااااريع املعرو  ابساااااااااااام )ةااااااااااااب،ة ا نرتنت أوالص : 
 العاملية(  ىل اململ،ة حسن المتوابط التالية :

 عوم وزارة الاق والايد واهلا ف بتوعري وسااااااااااااااااااااائ  اال صاااال اخلارجب املناسااان لالر باط بشاااب،ة  – 1
 )ا نرتنت( العاملية .

بدالعزيز للعلوم والتعنية ابلتنساااااااااااااايا مع وزارة الاق والايد واهلا ف إبنشااااااااااااااا    عوم مدينة امللجل ع – 2
وحدة  دعس )وحدة خدما  ا نرتنت( ل ةااااااااااااااااااااارا  علس نعطة االر باط بشاااب،ة )ا نرتنت( و وعري 
األجهزة والااما الالزمة ل لجل ويعوم بتشاااااااغي  الوحدة )مادر( وط  ل ويتةا علس التموي  بني وزارة  

 واالقتصاد الوط  ورئيس مدينة امللجل عبدالعزيز للعلوم والتعنية . و ،وا مهام الوحدة مالتايل :املالية 



 التنسيا مع اجلها  ا ،ومية ذا  العالقة عيما يتعلا إبدارة الشب،ة الوطنية . –أ 
  عداد املوا ةا  العياسية لألجهزة والااما اخلا ة ابلشب،ة . –  

التوعية يف جمال )ا نرتنت( وذلجل مم خالل حما ااااارا  عامة ودورا  ختصاااااصاااااية ق _ املسااااااهة يف 
 للةنيني العاملني يف جمال )ا نرتنت( .

   دار المتوابط املنظمة الستيدام ةب،ة )ا نرتنت( واالةرتات عيها . –د 
  لتزم الشرما  املعدمة لليدما  واألطرا  املستيدمة للشب،ة مبا يلب : – 3

عم الو اااول أو حماولة الو اااول  ىل أي مم أنظمة ا اساااااااااااااااااااابا  اآللية املو اااولة بشاااب،ة  أ ( االمتناع 
)ا نرتنت( أو  ىل أي معلوما  خا ة أو مصادر معلوما  دوا ا صااااااااااااول علس مواععة املال،ني أو 

 أو املعلوما  أو املصادر .          مم يتمتعوا  عوق املل،ية لتلجل األنظمة 
ومم ذلجل علس سبي  املثال ال ا صر   -ام الشب،ة ألغرا  غري مشااااااااروعة    ( االمتناع عم استيد

و الثعاعية والسااااااااااااااياسااااااااااااااية      أو العيام أبية نشاااااااااااااااطا  ختالف العيم االجتماعية    -الرذيلة و العمار 
 وا عالمية واالقتصادية والدينية للممل،ة العربية السعودية .

تأليف أو حعوق املل،ية الة،رية ألية معلوما  ق ( االمتناع عم ا خالل أبي مم حعوق النشاااااااااااار/ال
 أو مصادر .

د ( االمتناع عم استيدام الشب،ة مبا يسااااااابن ا زعاق أو التهديد أو نشااااااار ا ةاعا  ألي ةيمس 
 أو جهة أل مانت .

هاااااااااااااااا ( االمتناع عم  رساال أو اساتعبال معلوما  مشاةرة  ال بعد ا صاول علس الرتاخيمس الالزمة مم  
 املعنية .  دارة الشب،ة

 و ( االمتناع عم الدخول  ىل حسااب  الغري أو حماولة استيدامها بدوا  صري  .
 ز ( االمتناع عم  ةرات الغري يف حسااب  االستيدام أو  طالع  علس الرقم الساري للمستيدم .

 ح ( االلتزام ابحرتام األنظمة الداخلية للشب،ا  احمللية و الدولية عند النةاذ  ليها .
 االمتناع عم  عريض الشب،ة الداخلية لليطر بةت  خغرا  أمنية عليها . ط (

ي ( االمتناع عم االساااااااتيدام امل،ثف للشاااااااب،ة مبا يشاااااااغلها دومصا ومينع اآلخريم مم االساااااااتةادة مم 
 خدماهتا .

ت ( االلتزام مباا  صااااااااااااااادره وحادة خادماا  )ا نرتنات( يف مادينااة امللااجل عباادالعزيز للعلوم والتعنيااة مم  
 ط وسياسا  الستيدام الشب،ة . واب



 يتم  ،ويم جلنة دائمة بررسة وزارة الداخلية وعمتوية شثلني مم م  مم : – 4
 وزارة الدعاع والطرياا . -
 ررسة االستيبارا  العامة . -
 وزارة املالية واالقتصاد الوط  . -
 وزارة ا عالم . -
 وزارة الاق والايد واهلا ف . -
 .وزارة التجلارة  -
 وزارة الشلوا ا سالمية واألوقا  والدعوة وا رةاد . -
 وزارة التيطيط . -
 وزارة التعليم العايل . -
 وزارة املعار  . -
 مدينة امللجل عبدالعزيز للعلوم والتعنية . -

وذلجل ملناقشاااااة ما يتعلا مبجلال  ااااابط واساااااتيدام )ا نرتنت( والتنسااااايا عيما  مس اجلها  الت يراد 
 وهلا علس األخمس ما يلب :حجلبها ل 

أ ( المتابط األم  عيما يتعلا ابملعلوما  الواردة أو الصاادرة عا اخلط اخلارجب لاااااااااااااااا )ا نرتنت( والت 
  تناىف مع الديم ا نيف واألنظمة الوطنية .

   ( التنسيا مع اجلها  املستةيدة مم اخلدمة عيما يتعلا إبدارة وأمم الشب،ة الوطنية .
 
 
 توىل مدينة امللجل عبدالعزيز للعلوم والتعنية  وعري خدمة )ا نرتنت( للجلها  األمادميية والبسثية    –  5

 ا ،ومية .
  عوم املدينة بعم  اآليت : – 6

 أ(  عدمي االستشارا  الةنية ل،اعة اجلها  ا ،ومية .
 مل،ة . (  طوير الشب،ة اخلليجلية لت،وا قادرة علس  وعري خدمة )ا نرتنت( داخ  امل

اثنياص : حصار ا صاال مجيع مم يرغن االةارتات يف اململ،ة العربية الساعودية يف ةاب،ة )ا نرتنت( عم 
 ( مم البند )أوالص( أعاله .2طريا وحدة خدمة )ا نرتنت( املشار  ليها يف الةعرة )



 اثلثاص :
والايااد واهلااا ف ووزارة   عوم ماادينااة امللااجل عباادالعزيز للعلوم والتعنيااة ابلتنساااااااااااااايا مع وزارة الاق    –  1

التجلارة لو ااع قواعد لتأهي  الشاارما  وامللسااسااا  الوطنية لتعدمي خدمة ةااب،ة )ا نرتنت( واملناعسااة 
 بينها .

 عوم ماادينااة امللااجل عباادالعزيز للعلوم والتعنيااة مم خالل مناااعساااااااااااااااة مةتوحااة باادعوة الشاااااااااااااارمااا    –  2
بتوعري ه ه اخلدمة يف خمتلف مناطا اململ،ة    وامللساااساااا  الوطنية امللهلة الختيار جمموعة منها للعيام

. 
 انئن رئيس جملس الوزرا 

  
 

 
 


