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�سلطنة عمان
املركز الوطني لالح�ساء واملعلومات
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ح�رضة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
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 المقدمة
في هذه النشرة مجموعة من  قدميأن  ر المركز الوطني لإلحصاء والمعلوماتيس

في ، وهي  0212نتائج التعداد العام للسكان والمساكن حول  البيانات والمؤشرات

معظمها عبارة عن توزيعات نسبية، وخرائط لمستخدمي الحاسب اآللي والشبكة 

المعلوماتية لمختلف الخصائص السكانية والسكنية واألسرية الرئيسية التي اشتمل عليها 

التعداد حسب الواليات في السلطنة،و يأتي ذلك في إطار توفير قاعدة بيانات حديثة 

معنيين بهدف دعم وتشجيع االتجاه المتسارع للحكومة لتكون في متناول المسئولين وال

 .اإللكترونية ورفع وتيرة معدالت التنمية بالسلطنة

 بيانات المساكن، على هاالفصل األول من ول ، يحتويفص أربعة من نشرةال هتكون هذت

يحتوي على بيانات السكان،  ، بينما الفصل الثالث بيانات األسر الفصل الثاني ويضم

 .الرابع يحتوي على التعاريف والمصطلحاتوالفصل 

وإننا إذ يحدونا األمل أن تحقق هذه النشرة األهداف التي أعدت من أجلها حيث نطمح 

 0212إلى تقديم المزيد والمفيد من المؤشرات المتعلقة بالسكان والمساكن من تعداد 

 . لتعين المختصين والباحثين واألكاديميين إلى ما يصبون إليه

 الموفق،،،وهللا 
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الصفحةاملوضوع
الفصل األول : املساكن

مستخدمو احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية )5سنوات فأكثر(  في السلطنة حسب نوع املسكن

مستخدمو احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية من العمانيني )5سنوات فأكثر( حسب نوع املسكن

الفصل الثاني : األسر

مستخدمو احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية )5سنوات فأكثر( في السلطنة حسب حيازة األسرة للمسكن

مستخدمو احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية من العمانيني )5سنوات فأكثر( حسب حيازة األسرة للمسكن

الفصل الثالث : السكان

مستخدمو احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية )5سنوات فأكثر( في السلطنة حسب النوع

مستخدمو احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية من العمانيني )5سنوات فأكثر( حسب النوع 

مستخدمو احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية )15سنة فأكثر( في السلطنة حسب احلالة التعليمية

مستخدمو احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية من العمانيني )15سنة فأكثر( حسب احلالة التعليمية

مستخدمو احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية )5-29سنة( العمانيني امللتحقني بالتعليم حسب املراحل التعليمية

مستخدمو احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية )15 سنة  فأكثر( في السلطنة حسب احلالة الزواجية

مستخدمو احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية من العمانيني )15 سنة  فأكثر( حسب احلالة الزواجية

مستخدمو احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية )15 سنة  فأكثر( في السلطنة حسب العالقة بقوة العمل

مستخدمو احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية من العمانيني )15 سنة  فأكثر( حسب العالقة بقوة العمل

مستخدمو احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية )15 سنة  فأكثر( املشتغلون في السلطنة حسب احلالة العملية

مستخدمو احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية من العمانيني )15 سنة  فأكثر( املشتغلني حسب احلالة العملية

مستخدمو احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية )15 سنة  فأكثر( املشتغلون في السلطنة حسب نوع القطاع

مستخدمو احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية من العمانيني )15 سنة  فأكثر( املشتغلني حسب نوع القطاع

الفصل الرابع : التعاريف واملصطلحات
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الصفحةاملوضوع

الفصل األول : املساكن

اجلدول )1( التوزيع النسبي للسكان )5سنوات فأكثر( ومعدل مستخدمي احلاسب اآللي 
17والشبكة املعلوماتية حسب نوع املسكن

اجلدول )2( التوزيع النسبي للسكان العمانيني )5سنوات فأكثر( ومعدل مستخدمي احلاسب 
22اآللي والشبكة   املعلوماتية حسب نوع املسكن 

الفصل الثاني : األسر

اجلدول )3( التوزيع النسبي للسكان )5سنوات فأكثر( ومعدل مستخدمي احلاسب اآللي 
29والشبكة املعلوماتية حسب حيازة األسرة للمسكن 

اجلدول )4( التوزيع النسبي للسكان العمانيني )5سنوات فأكثر( ومعدل مستخدمي احلاسب 
34اآللي والشبكة املعلوماتية حسب حيازة األسرة للمسكن

الفصل الثالث : السكان

اجلدول )5( التوزيع النسبي للسكان )5سنوات فأكثر( ومعدل مستخدمي احلاسب اآللي 
41والشبكة املعلوماتية حسب النوع

اجلدول )6( التوزيع النسبي للسكان العمانيني )5سنوات فأكثر( ومعدل مستخدمي احلاسب 
46اآللي والشبكة  املعلوماتية حسب النوع 

اجلدول )7( التوزيع النسبي للسكان )15سنة فأكثر( ومعدل مستخدمي احلاسب اآللي 
51والشبكة املعلوماتية حسب احلالة التعليمية 

اجلدول )8( التوزيع النسبي للسكان العمانيني )15سنة فأكثر( ومعدل مستخدمي احلاسب 
56اآللي والشبكة املعلوماتية حسب احلالة التعليمية

اجلدول )9( التوزيع النسبي للسكان العمانيني)5 -29 سنة( امللتحقني بالتعليم ومعدل 
61مستخدمي احلاسب  اآللي والشبكة املعلوماتية حسب املراحل التعليمية

اجلدول )10( التوزيع النسبي للسكان )15سنة فأكثر( ومعدل مستخدمي احلاسب اآللي 
66والشبكة املعلوماتية  حسب احلالة الزواجية 

اجلدول )11( التوزيع النسبي للسكان العمانيني )15سنة فأكثر( ومعدل مستخدمي احلاسب 
71اآللي والشبكة املعلوماتية حسب احلالة الزواجية 

اجلدول )12( التوزيع النسبي للسكان )15سنة فأكثر( ومعدل مستخدمي احلاسب اآللي 
76والشبكة املعلوماتية حسب العالقة بقوة العمل

اجلدول )13( التوزيع النسبي للسكان العمانيني )15سنة فأكثر( ومعدل مستخدمي احلاسب 
81اآللي والشبكة املعلوماتية حسب العالقة بقوة العمل

اجلدول )14( التوزيع النسبي للسكان )15سنة فأكثر( ومعدل مستخدمي احلاسب اآللي 
86والشبكة املعلوماتية حسب احلالة العملية

اجلدول )15( التوزيع النسبي للسكان العمانيني )15سنة فأكثر( ومعدل مستخدمي احلاسب 
91اآللي والشبكة املعلوماتية حسب احلالة العملية

اجلدول )16( التوزيع النسبي للسكان املشتغلني )15سنة فأكثر( ومعدل مستخدمي احلاسب 
96اآللي والشبكة املعلوماتية حسب نوع القطاع

اجلدول )17( التوزيع النسبي للسكان العمانيني املشتغلني )15سنة فأكثر( ومعدل مستخدمي 
101احلاسب اآللي  والشبكة املعلوماتية حسب نوع القطاع

حمتوى اجلداول
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الصفحةاملوضوع

الفصل األول : املساكن
الشكل )1( معدل مستخدمي احلاسب اآللي والشبكة املعلومات )5 سنوات فأكثر( حسب نوع 

17املسكن

الشكل )2( معدل مستخدمي احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية العمانيني )5 سنوات فأكثر( 
22حسب نوع املسكن

الفصل الثاني : األسر
الشكل )3( معدل مستخدمي احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية )5 سنوات فأكثر( في السلطنة 

29حسب حيازة األسرة للمسكن

الشكل )4( معدل مستخدمي احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية العمانيني )5 سنوات فأكثر( 
34حسب حيازة األسرة للمسكن

الفصل الثالث : السكان
الشكل )5( معدل مستخدمي احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية )5 سنوات فأكثر( في السلطنة 

41حسب النوع

الشكل )6( معدل مستخدمي احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية العمانيني )5 سنوات فأكثر( 
46حسب النوع

الشكل )7( معدل مستخدمي احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية )15 سنة فأكثر( في السلطنة 
51حسب احلالة التعليمية

الشكل )8( معدل مستخدمي احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية العمانيني )15 سنة فأكثر( 
56حسب احلالة التعليمية

الشكل )9( معدل مستخدمي احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية العمانيني )5-29سنة( امللتحقني 
61بالتعليم حسب املراحل التعليمية

الشكل )10( معدل مستخدمي احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية )15 سنة فأكثر( في السلطنة 
66حسب احلالة الزواجية

الشكل )11( معدل مستخدمي احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية العمانيني )15 سنة فأكثر( 
71حسب احلالة الزواجية

الشكل )12( معدل مستخدمي احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية )15 سنة فأكثر( في السلطنة 
76حسب العالقة بقوة العمل

الشكل )13( معدل مستخدمي احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية العمانيني )15 سنة فأكثر( 
81حسب العالقة بقوة العمل

الشكل )14( معدل مستخدمي احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية )15 سنة فأكثر( املشتغلني في 
86السلطنة حسب احلالة العملية

الشكل )15( معدل مستخدمي احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية العمانيني )15 سنة فأكثر( 
91املشتغلني حسب احلالة العملية

الشكل )16( معدل مستخدمي احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية )15 سنة فأكثر( املشتغلني في 
96السلطنة حسب نوع القطاع

الشكل )17( معدل مستخدمي احلاسب اآللي والشبكة املعلوماتية العمانيني )15 سنة فأكثر( 
101املشتغلني حسب نوع القطاع

حمتوىالر�سم البياين
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الصفحةاملوضوع

الفصل األول : املساكن

18الشكل )1( مستخدمو احلاسب اآللي في السلطنة القاطنون في املسكن )فيال(

19الشكل )2( مستخدمو الشبكة املعلوماتية في السلطنة القاطنون في املسكن )فيال(

20الشكل )3( مستخدمو احلاسب اآللي في السلطنة القاطنون في املسكن )عربي(

21الشكل )4( مستخدمو الشبكة املعلوماتية في السلطنة القاطنون في املسكن )عربي(

23الشكل )5( مستخدمو احلاسب اآللي من العمانيني القاطنون في املسكن )فيال(

24الشكل )6( مستخدمو الشبكة املعلوماتية من العمانيني القاطنون في املسكن )فيال(

25الشكل )7( مستخدمو احلاسب اآللي من العمانيني القاطنون في املسكن )عربي(

26الشكل )8( مستخدمو الشبكة املعلوماتية من العمانيني القاطنون في املسكن )عربي(

الفصل الثاني : األسر

30الشكل )9( مستخدمو احلاسب اآللي في السلطنة ونوع حيازة األسرة للمسكن )ملك(

31الشكل )10( مستخدمو الشبكة املعلوماتية في السلطنة ونوع حيازة األسرة للمسكن )ملك(

32الشكل )11( مستخدمو احلاسب اآللي في السلطنة ونوع حيازة األسرة للمسكن )إيجار(

33الشكل )12( مستخدمو الشبكة املعلوماتية في السلطنة ونوع حيازة األسرة للمسكن )إيجار(

35الشكل )13( مستخدمو احلاسب اآللي من العمانيني ونوع حيازة األسرة للمسكن )ملك(

36الشكل )14( مستخدمو الشبكة املعلوماتية من العمانيني ونوع حيازة األسرة للمسكن )ملك(

37الشكل )15( مستخدمو احلاسب اآللي من العمانيني ونوع حيازة األسرة للمسكن )إيجار(

38الشكل )16( مستخدمو الشبكة املعلوماتية من العمانيني ونوع حيازة األسرة للمسكن )إيجار(

الفصل الثالث : السكان

42الشكل )17( مستخدمو احلاسب اآللي في السلطنة )الذكور(

43الشكل )18( مستخدمو الشبكة املعلوماتية في السلطنة )الذكور(

44الشكل )19( مستخدمو احلاسب اآللي في السلطنة )اإلناث(

45الشكل )20( مستخدمو الشبكة املعلوماتية في السلطنة )اإلناث(

حمتوى اال�سكال
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الصفحةاملوضوع

47الشكل )21( مستخدمو احلاسب اآللي من العمانيني )الذكور(

48الشكل )22( مستخدمو الشبكة املعلوماتية من العمانيني )الذكور(

49الشكل )23( مستخدمو احلاسب اآللي من العمانيني )اإلناث(

50الشكل )24( مستخدمو الشبكة املعلوماتية من العمانيني )اإلناث(

52الشكل )25( مستخدمو احلاسب اآللي في السلطنة حسب احلالة التعليمية )ثانوية(

53الشكل )26( مستخدمو الشبكة املعلوماتية في السلطنة حسب احلالة التعليمية )ثانوية(

54الشكل )27( مستخدمو احلاسب اآللي في السلطنة حسب احلالة التعليمية )بكالوريوس(

55الشكل )28( مستخدمو الشبكة املعلوماتية في السلطنة حسب احلالة التعليمية )بكالوريوس(

57الشكل )29( مستخدمو احلاسب اآللي من العمانيني حسب احلالة التعليمية )ثانوية(

58الشكل )30( مستخدمو الشبكة املعلوماتية من العمانيني حسب احلالة التعليمية )ثانوية(

59الشكل )31( مستخدمو احلاسب اآللي من العمانيني حسب احلالة التعليمية )بكالوريوس(

60الشكل )32( مستخدمو الشبكة املعلوماتية من العمانيني حسب احلالة التعليمية )بكالوريوس(

62الشكل )33( مستخدمو احلاسب اآللي من العمانيني امللتحقون بالتعليم األساسي )حلقة أولى(

63الشكل )34( مستخدمو الشبكة املعلوماتية من العمانيني  امللتحقون بالتعليم األساسي )حلقة أولى(

64الشكل )35( مستخدمو احلاسب اآللي من العمانيني امللتحقون بالتعليم األساسي )حلقة ثانية(

65الشكل )36( مستخدمو الشبكة املعلوماتية من العمانيني  امللتحقون بالتعليم األساسي )حلقة ثانية(

67الشكل )37( مستخدمو احلاسب اآللي في السلطنة حسب احلالة الزواجية )لم يتزوج(

68الشكل )38( مستخدمو الشبكة املعلوماتية في السلطنة حسب احلالة الزواجية )لم يتزوج(

69الشكل )39( مستخدمو احلاسب اآللي في السلطنة حسب احلالة الزواجية )متزوج(

حمتوى اال�سكال
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الصفحةاملوضوع

70الشكل )40( مستخدمو الشبكة املعلوماتية في السلطنة حسب احلالة الزواجية )متزوج(

72الشكل )41( مستخدمو احلاسب اآللي من العمانيني حسب احلالة الزواجية )لم يتزوج(

73الشكل )42( مستخدمو الشبكة املعلوماتية من العمانيني حسب احلالة الزواجية )لم يتزوج(

74الشكل )43( مستخدمو احلاسب اآللي من العمانيني حسب احلالة الزواجية )متزوج(

75الشكل )44( مستخدمو الشبكة املعلوماتية من العمانيني حسب احلالة الزواجية )متزوج(

77الشكل )45( مستخدمو احلاسب اآللي في السلطنة )املشتغلون(

78الشكل )46( مستخدمو الشبكة املعلوماتية في السلطنة )املشتغلون(

79الشكل )47( مستخدمو احلاسب اآللي في السلطنة )الباحثون عن عمل(

80الشكل )48( مستخدمو الشبكة املعلوماتية في السلطنة )الباحثون عن عمل(

82الشكل )49( مستخدمو احلاسب اآللي من العمانيني )املشتغلون(

83الشكل )50( مستخدمو الشبكة املعلوماتية من العمانيني  )املشتغلون(

84الشكل )51( مستخدمو احلاسب اآللي من العمانيني )الباحثون عن عمل(

85الشكل )52( مستخدمو الشبكة املعلوماتية من العمانيني )الباحثون عن عمل(

87الشكل )53( مستخدمو احلاسب اآللي في السلطنة حسب احلالة العملية )يعمل حلسابه(

88الشكل )54( مستخدمو الشبكة املعلوماتية في السلطنة حسب احلالة العملية )يعمل حلسابه(

89الشكل )55( مستخدمو احلاسب اآللي في السلطنة حسب احلالة العملية )يعمل بأجر(

90الشكل )56( مستخدمو الشبكة املعلوماتية في السلطنة حسب احلالة العملية )يعمل بأجر(

92الشكل )57( مستخدمو احلاسب اآللي من العمانيني حسب احلالة العملية )يعمل حلسابه(

93الشكل )58( مستخدمو الشبكة املعلوماتية من العمانيني حسب احلالة العملية )يعمل حلسابه(

94الشكل )59( مستخدمو احلاسب اآللي من العمانيني حسب احلالة العملية )يعمل بأجر(

95الشكل )60( مستخدمو الشبكة املعلوماتية من العمانيني حسب احلالة العملية )يعمل بأجر(

97الشكل )61( مستخدمو احلاسب اآللي في السلطنة )القطاع احلكومي(

98الشكل )62( مستخدمو الشبكة املعلوماتية في السلطنة )القطاع احلكومي(

99الشكل )63( مستخدمو احلاسب اآللي في السلطنة )القطاع اخلاص(

100الشكل )64( مستخدمو الشبكة املعلوماتية في السلطنة )القطاع اخلاص(

102الشكل )65( مستخدمو احلاسب اآللي من العمانيني )القطاع احلكومي(

103الشكل )66( مستخدمو الشبكة املعلوماتية من العمانيني )القطاع احلكومي(

104الشكل )67( مستخدمو احلاسب اآللي من العمانيني )القطاع اخلاص(

105الشكل )68( مستخدمو الشبكة املعلوماتية من العمانيني )القطاع اخلاص(

حمتوى اال�سكال
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سدح
صاللة

خارطة واليات السلطنة

ال يعتمد على هذه الخارطة من ناحية الحدود السياسية واإلدارية .نطاق وأبعاد الواليات الموضحة تم وضعها 
من قبل المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات ألغراض مشروع التعداد فقط ولذلك فهي ليست دقيقة وال 

يجب االعتماد عليها رسميا. 
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امل�ســـــــاكــــــن
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومعدل مستخدمي الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية حسب نوع المسكن( سنوات فأكثر5)التوزيع النسبي للسكان ( 1)الجدول 

  

 

 الشبكة المعلوماتية ومستخدم الحاسب اآللي ومستخدم نسبة السكان نوع المسكن

 47.9 68.2 36.0 فيال

 28.7 53.3 37.3 عربي

 53.6 65.6 12.8 شقة

 13.1 39.6 1.4 قروي

 8.5 12.3 12.6 مساكن آخرى

 36.0 54.9 100.0 المجموع

 علوماتيةالشبكة المو اآللي الحاسب مستخدمو
 في السلطنة حسب نوع المسكن( سنوات فأكثر5)
   تشييير النتييائج أن نسييبة القيياطنين فييي المسييكن فيييال 

سيييينوات 5)ميييين إجمييييالي سييييكان السييييلطنة  %(36)
 يسيييييتخدمون مييييينهم  %(6880)بمعيييييدل  ،(فيييييأكثر

الشييييبكة  يسييييتخدمون%( 4782) و اآللييييي الحاسييييب
 .المعلوماتية

 المسكن عربيي  أظهرت النتائج أن نسبة القاطنين في  
سيينوات 5)ميين إجمييالي سييكان السييلطنة %(  3783)

 الحاسيب منهم يستخدمون%( 5383)بمعدل  ،(فأكثر
 .الشبكة المعلوماتية يستخدمون%( 0887) و اآللي

  ( 1088)  بلغت نسيبة القياطنين فيي المسيكن شيقة%
بمعيدل  ،(فأكثرسنوات 5)من إجمالي سكان السلطنة 

          اآللييييييي اسييييييبالح ميييييينهم يسييييييتخدمون%( 6586)
،  الشييييييبكة المعلوماتييييييية يسييييييتخدمون%( 5386) و

 :يوضح ذلك(  1)والرسم البياني 

             والشبكة المعلوماتيةمستخدمي الحاسب اآللي معدل  (1) الشكل

 حسب نوع المسكن( سنوات فأكثر 5)      
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16 

 

 

يتضح أن معدل ( 1)من الشكل 
االستخدام للحاسب اآللي في أغلب 

يات السلطنة من القاطنين في وال
 %(.68)يبلغ ما دون ( فيال)المسكن 
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17 

 

 

يتضح أن معدل ( 0)من الشكل 
االستخدام للشبكة المعلوماتية في 

أغلب واليات السلطنة من القاطنين 
يبلغ ما دون ( فيال)في المسكن 

(47.)% 
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18 

 

 

يتضح أن معدل ( 3)من الشكل 
االستخدام للحاسب اآللي في أغلب 

سلطنة من القاطنين في واليات ال
يبلغ ما دون ( عربي)المسكن 

(53.)% 
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12 

 

 

يتضح أن ( 4)من الشكل 
معدل االستخدام للشبكة 

المعلوماتية في أغلب واليات 
السلطنة من القاطنين في 

يبلغ ما دون ( عربي)المسكن 
(08.)% 
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02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اآللي والشبكة المعلوماتية حسب  ومعدل مستخدمي الحاسب( سنوات فأكثر5)التوزيع النسبي للسكان العمانيين ( 0)الجدول 
 نوع المسكن 

 الشبكة المعلوماتية ومستخدم الحاسب اآللي ومستخدم نسبة السكان نوع المسكن

 51.1 73.8 45.2 فيال

 31.7 59.4 46.2 عربي

 61.9 78.2 5.5 شقة

 15.5 47.8 1.6 قروي

 19.7 40.4 1.6 مساكن آخرى

 41.7 66.4 100.0 المجموع
 

 

 

 

 الشبكة المعلوماتية منو اآللي الحاسب ومستخدم
 ب نوع المسكنحس( سنوات فأكثر5)العمانيين 

 العمانيين القاطنين في المسكن  تشير النتائج أن نسبة
سنوات 5) سكان العمانيينالمن  %(4580)فيال 
 الحاسب منهم يستخدمون%( 7388)بمعدل ، (فأكثر
 .الشبكة المعلوماتية يستخدمون%( 5181) و اآللي

 العمانيين القاطنين في  أظهرت النتائج أن نسبة
 سكان العمانيينالمن  %(4680)المسكن عربي 

منهم %( 5284)بمعدل ،(فأكثر سنوات5)
 يستخدمون %(3187) واآللي  الحاسب يستخدمون

 .الشبكة المعلوماتية
 العمانيين القاطنين في المسكن شقة  بلغت نسبة

، (سنوات فأكثر5) سكان العمانيينالمن  %(585)
 اآللي  الحاسب منهم يستخدمون%( 7880)بمعدل 

         الشبكة المعلوماتية خدمونيست%( 6182) و
 :يوضح ذلك(  0) والرسم البياني ،

                         والشبكة المعلوماتيةمستخدمي الحاسب اآللي معدل  (0) الشكل

 حسب نوع المسكن (سنوات فأكثر 5) العمانيين     
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01 

 

 

يتضح أن معدل ( 5)من الشكل 
االستخدام للحاسب اآللي في أغلب 

 العمانيين ت السلطنة منواليا
يبلغ ما ( فيال)القاطنين في المسكن 

 %(.73)دون 
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00 

 

 

يتضح أن معدل ( 6)من الشكل 
االستخدام للشبكة المعلوماتية في 

أغلب واليات السلطنة من العمانيين 
يبلغ ما ( فيال)القاطنين في المسكن 

 %(.51)دون 



25

 

03 

 

 

يتضح أن معدل ( 7)من الشكل 
ي أغلب االستخدام للحاسب اآللي ف

واليات السلطنة من العمانيين 
يبلغ ما ( عربي)القاطنين في المسكن 

 %(.52)دون 
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04 

 

 

يتضح أن معدل ( 8)من الشكل 
االستخدام للشبكة المعلوماتية في 

أغلب واليات السلطنة من العمانيين 
يبلغ ما ( عربي)القاطنين في المسكن 

 %(.31)دون 
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اال�ســـــــــــــــــــــر
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07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومعدل مستخدمي الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية حسب حيازة األسرة ( سنوات فأكثر5)التوزيع النسبي للسكان ( 3)الجدول 
 للمسكن 

 

 

 

 

 كة المعلوماتيةالشب ومستخدم الحاسب اآللي ومستخدم نسبة السكان حيازة المسكن

 38.7 62.9 69.4 ملك

 41.3 53.7 20.0 إيجار

 26.1 31.4 9.4 مقابل عمل

 28.3 52.2 1.2 آخرى

 37.9 58.0 100.0 المجموع

 يةالشبكة المعلوماتو اآللي الحاسب ومستخدم
حسب حيازة  في السلطنة( سنوات فأكثر5)

 األسرة للمسكن
  تشير النتائج أن نسبة القاطنين في المساكن الملك

سنوات 5) سكان السلطنةمن إجمالي %( 6284)
 منهم يستخدمون%( 6082)بمعدل ،  (فأكثر

الشبكة  يستخدمون%( 3887) واآللي  الحاسب
 .المعلوماتية

 ين في المساكن أظهرت النتائج أن نسبة القاطن
 سكان السلطنةمن إجمالي %( 02)اإليجار 

منهم %( 5387)بمعدل ،  (سنوات فأكثر5)
 يستخدمون%( 4183) و اآللي الحاسب يستخدمون

 .الشبكة المعلوماتية
  بلغت نسبة القاطنين في المساكن مقابل عمل

سنوات 5) سكان السلطنةمن إجمالي %( 284)
 تخدمونمنهم يس%( 3184)بمعدل ،  (فأكثر

الشبكة  يستخدمون%( 0681) و اآللي الحاسب
 :يوضح ذلك(  3)، والرسم البياني  المعلوماتية

                         والشبكة المعلوماتيةمستخدمي الحاسب اآللي معدل  (3) الشكل 

 في السلطنة حسب حيازة األسرة للمسكن (سنوات فأكثر 5)      
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08 

 

 

دل يتضح أن مع( 2)من الشكل 
االستخدام للحاسب اآللي في أغلب 

نوع حيازة حسب واليات السلطنة 
يبلغ ما دون ( ملك)األسرة للمسكن 

(60.)% 
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02 

 

 

يتضح أن معدل ( 12)من الشكل 
االستخدام للشبكة المعلوماتية في 

أغلب واليات السلطنة حسب نوع 
يبلغ ما ( ملك)حيازة األسرة للمسكن 

 %(.38)دون 
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32 

 

 

معدل  يتضح أن( 11)من الشكل 
االستخدام للحاسب اآللي في أغلب 
واليات السلطنة حسب نوع حيازة 

يبلغ ما دون ( إيجار)األسرة للمسكن 
(53.)% 
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31 

 

 

يتضح أن معدل ( 10)من الشكل 
االستخدام للشبكة المعلوماتية في 

نوع حسب أغلب واليات السلطنة 
يبلغ ( إيجار)حيازة األسرة للمسكن 

 %(.41)ما دون 
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30 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومعدل مستخدمي الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية حسب ( سنوات فأكثر5)التوزيع النسبي للسكان العمانيين ( 4)الجدول  
 حيازة األسرة للمسكن

 

 

 

 الشبكة المعلوماتية ومستخدم الحاسب اآللي ومستخدم نسبة السكان حيازة المسكن

 40.3 65.6 89.0 ملك

 55.4 75.1 9.2 إيجار

 60.0 76.6 0.5 مقابل عمل

 32.2 60.1 1.3 آخرى

 41.7 66.5 100.0 المجموع

 الشبكة المعلوماتية منو اآللي سبالحا ومستخدم
حسب حيازة ( سنوات فأكثر 5) العمانيين 

 األسرة للمسكن
  تشير النتائج أن نسبة العمانيين القاطنين في

 سكان العمانيينالمن %( 82)المساكن الملك 
منهم %( 6586)بمعدل ،  (سنوات فأكثر5)

 ونيستخدم%( 4283) و اآللي الحاسب يستخدمون
 .ماتيةالشبكة المعلو

  أظهرت النتائج أن نسبة العمانيين القاطنين في
 سكان العمانيينالمن %( 280)المساكن اإليجار 

منهم %( 7581)بمعدل ،  (سنوات فأكثر5)
 ونيستخدم%( 5584) و اآللي الحاسب يستخدمون

 .الشبكة المعلوماتية
   بلغت نسبة العمانيين القاطنين في المساكن مقابل

سنوات 5) ان العمانيينسكالمن %( 285)عمل 
 منهم يستخدمون%( 7686)بمعدل ،  (فأكثر

الشبكة  ونيستخدم%( 62) و اآللي الحاسب
 :يوضح ذلك(  4) ، والرسم البياني  المعلوماتية

                         والشبكة المعلوماتيةمستخدمي الحاسب اآللي معدل  (4) الشكل

 حسب حيازة األسرة للمسكن (سنوات فأكثر 5) العمانيين      
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33 

 

 

يتضح أن معدل ( 13)من الشكل 
االستخدام للحاسب اآللي في أغلب 

حسب واليات السلطنة من العمانيين 
( ملك)نوع حيازة األسرة للمسكن 

 %(.65)يبلغ ما دون 
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34 

 

 

يتضح أن معدل ( 14)من الشكل 
االستخدام للشبكة المعلوماتية في 

 أغلب واليات السلطنة من العمانيين
نوع حيازة األسرة للمسكن حسب 

 %(.42)يبلغ ما دون ( ملك)
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35 

 

 

يتضح أن معدل ( 15)من الشكل 
االستخدام للحاسب اآللي في أغلب 

حسب واليات السلطنة من العمانيين 
( إيجار)نوع حيازة األسرة للمسكن 

 %(.75)يبلغ ما دون 
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36 

 

 

يتضح أن معدل ( 16)من الشكل 
االستخدام للشبكة المعلوماتية في 

غلب واليات السلطنة من العمانيين أ
نوع حيازة األسرة للمسكن حسب 

 %(.55)يبلغ ما دون ( إيجار)
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ال�سكــــــــان
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32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتية حسب النوعومعدل مستخدمي الحاسب اآللي والشبكة المعلوم( سنوات فأكثر5)التوزيع النسبي للسكان ( 5)الجدول 

 

 

 

 

 الشبكة المعلوماتية ومستخدم الحاسب اآللي ومستخدم السكان نسبة النوع

 34.7 51.5 59.0 الذكور

 37.5 58.6 41.0 اإلناث

 35.8 54.4 100.0 المجموع

 الشبكة المعلوماتيةو اآللي الحاسب ومستخدم
 حسب النوعفي السلطنة ( سنوات فأكثر5)

  من إجمالي %( 52)تشير النتائج أن نسبة الذكور
بمعدل ، ( سنوات فأكثر5)الذكور  سكان السلطنة

          اآللي الحاسب منهم يستخدمون%( ..51)
 .يستخدمون الشبكة المعلوماتية%( 3487)و 

  من إجمالي %( 41)أظهرت النتائج أن نسبة اإلناث
بمعدل ، ( سنوات فأكثر5) اإلناث سكان السلطنة

           اآللي الحاسب منهن يستخدمن%( 5886)
م ، والرس الشبكة المعلوماتية يستخدمن%( 3785) و

 :يوضح ذلك(  5) البياني 
 

                         والشبكة المعلوماتيةمستخدمي الحاسب اآللي معدل  (5) الشكل

 النوعحسب  في السلطنة (سنوات فأكثر 5)      
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42 

 

 

يتضح أن معدل ( 17)من الشكل 
االستخدام للحاسب اآللي في أغلب 

ما يبلغ واليات السلطنة من الذكور 
 %(.51)دون 
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41 

 

 

يتضح أن معدل ( 18)من الشكل 
االستخدام للشبكة المعلوماتية في 

أغلب واليات السلطنة من الذكور 
 %(.34)ما دون يبلغ 
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40 

 

 

يتضح أن معدل ( 12)من الشكل 
االستخدام للحاسب اآللي في أغلب 

ما  يبلغواليات السلطنة من اإلناث 
 %(.58)دون 
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43 

 

 

يتضح أن معدل ( 02)من الشكل 
ة المعلوماتية في االستخدام للشبك

أغلب واليات السلطنة من اإلناث 
 %(.37)ما دون  يبلغ
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44 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومعدل مستخدمي الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية حسب ( سنوات فأكثر5)التوزيع النسبي للسكان العمانيين ( 6)الجدول 
 النوع 

 الشبكة المعلوماتية ومستخدم الحاسب اآللي ومستخدم السكان نسبة النوع

 45.2 70.8 50.5 الذكور

 38.1 62.0 49.5 اإلناث

 41.7 66.4 100.0 المجموع

 

 

 

 الشبكة المعلوماتية منو اآللي الحاسب ومستخدم
 حسب النوع( سنوات فأكثر5)العمانيين 

  من %( 5285)تشير النتائج أن نسبة الذكور العمانيين
معدل ، ب (سنوات فأكثر5)الذكور  سكان العمانيينال
%( 4580)اآللي ، و  الحاسبيستخدمون منهم  %( 7288)

 .يستخدمون الشبكة المعلوماتية
 من %( 4285) اتأظهرت النتائج أن نسبة اإلناث العماني

%( 60)بمعدل ، (سنوات فأكثر5) اإلناث السكان العمانيات
 يستخدمن%( 3881) و اآللي الحاسب منهن يستخدمن

 :كيوضح ذل( 6) ، والرسم البياني الشبكة المعلوماتية
 

                         والشبكة المعلوماتيةمستخدمي الحاسب اآللي معدل  (6) الشكل

 النوعحسب  (سنوات فأكثر 5) العمانيين     
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45 

 

 

يتضح أن معدل ( 01)من الشكل 
االستخدام للحاسب اآللي في أغلب 

واليات السلطنة من الذكور العمانيين 
 %(.72)ما دون  يبلغ
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46 

 

 

يتضح أن معدل  (00)من الشكل 
االستخدام للشبكة المعلوماتية في 

أغلب واليات السلطنة من الذكور 
 %(.45)العمانيين يبلغ ما دون 
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يتضح أن معدل ( 03)من الشكل 
االستخدام للحاسب اآللي في أغلب 

واليات السلطنة من اإلناث 
 %(.60)العمانيات يبلغ ما دون 
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48 

 

 

يتضح أن معدل ( 04)من الشكل 
للشبكة المعلوماتية في االستخدام 

أغلب واليات السلطنة من اإلناث 
 %(.38)العمانيات يبلغ ما دون 
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ومعدل مستخدمي الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية حسب ( سنة فأكثر51)التوزيع النسبي للسكان ( 7)الجدول  
 الحالة التعليمية 

 الشبكة المعلوماتية ومستخدم الحاسب اآللي مستخدمو كاننسبة الس الحالة التعليمية
 0.1 0.1 13.1 أمي
 2.6 4.5 14.4 و يكتب يقرأ

 7.1 13.2 10.1 ابتدائية
 26.0 41.4 11.6 إعدادية
 48.6 65.4 23.7 ثانوية

 49.8 89.3 3.0 حلقة أولى/تعليم أساسي
 65.8 93.2 4.2 حلقة ثانية/تعليم أساسي
 75.3 91.2 4.4 دبلوم التعليم العام/ األساسيتعليم ما بعد 

 85.1 95.0 5.8 دبلوم
 92.2 98.2 8.1 ليسانس/بكالوريوس

 95.0 98.9 1.3 ماجستير
 96.7 99.1 0.3 دكتوراه

 37.2 48.0 100.0 المجموع
 

 ةسن51) الشبكة المعلوماتيةوالحاسب اآللي  ومستخدم
 التعليمية حسب الحالةفي السلطنة ( فأكثر

  أون ويكتبون بدون الذين يقر تشير النتائج أن نسبة السكان
 ةسن51) لطنةسكان السمن إجمالي  %(5141)مؤهل 

اآللي  الحاسب منهم يستخدمون%( 141)بمعدل ،  (فأكثر
 .يستخدمون الشبكة المعلوماتية%( 642)و 

  أظهرت النتائج أن نسبة السكان الذين يحملون مؤهل دون
 ةسن51) سكان السلطنةمن إجمالي  %(2646)الجامعي 

 اآللي الحاسب منهم يستخدمون%( 2145)بمعدل ،  (فأكثر
 .الشبكة المعلوماتية يستخدمون%( 11.3) و

  أعلىف اا جامعي بلغت نسبة السكان  الذين يحملون مؤهلا 
،  (فأكثر ةسن51) سكان السلطنةمن إجمالي  %(6.7)

 و اآللي الحاسب منهم يستخدمون%( 6.43)بمعدل 
، والرسم البياني  الشبكة المعلوماتية يستخدمون%( 6647)

 :يوضح ذلك( 7) 
 

                         والشبكة المعلوماتيةاسب اآللي مستخدمي الحمعدل  (7) الشكل

 الحالة التعليميةحسب  في السلطنة (فأكثر ةسن 51)      

 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 

 يقرأو يكتب

 ابتدائية

 إعدادية

 ثانوية

 حلقة أولى/تعليم أساسي

 حلقة ثانية/تعليم أساسي

 …دبلوم التعليم / تعليم ما بعد األساسي

 دبلوم

 ليسانس/بكالوريوس

 ماجستير

 دكتوراة

 المعدل

ية
يم

عل
الت

ة 
حال

ال
 

 مستخدمو الشبكة المعلوماتية مستخدمو الحاسب اآللي
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يتضح أن معدل ( 05)من الشكل 
االستخدام للحاسب اآللي في أغلب 

واليات السلطنة حسب الحالة 
يبلغ ما دون ( ثانوية)التعليمية 

(65.)% 
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عدل يتضح أن م( 06)من الشكل 
االستخدام للشبكة المعلوماتية في 

أغلب واليات السلطنة حسب الحالة 
يبلغ ما دون ( ثانوية)التعليمية 

(48.)% 
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50 

 

 

يتضح أن معدل ( 07)من الشكل 
االستخدام للحاسب اآللي في أغلب 

واليات السلطنة حسب الحالة 
يبلغ ( ليسانس/بكالوريوس)التعليمية 
 %(.28)ما دون 
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53 

 

 

ح أن معدل يتض( 08)من الشكل 
االستخدام للشبكة المعلوماتية في 

أغلب واليات السلطنة حسب الحالة 
يبلغ ( ليسانس/بكالوريوس)التعليمية 
 %(.20)ما دون 
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ومعدل مستخدمي الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية حسب ( سنة فأكثر51)التوزيع النسبي للسكان العمانيين ( 8)الجدول 
 يمية الحالة التعل

 

 الشبكة المعلوماتية وممستخد مستخدمو الحاسب اآللي السكان نسبة الحالة التعليمية
 0.0 0.0 14.1 أمي

 3.4 6.7 7.1 يقرأو يكتب
 13.3 25.3 7.2 ابتدائية
 35.6 57.1 11.7 إعدادية
 55.6 75.0 29.1 ثانوية

 53.0 96.3 4.3 حلقة أولى/تعليم أساسي
 68.1 97.5 6.1 حلقة ثانية/تعليم أساسي

 77.0 93.6 6.4 دبلوم التعليم العام/ تعليم ما بعد األساسي
 91.4 98.8 5.8 دبلوم

 95.2 99.6 7.3 ليسانس/بكالوريوس
 97.9 99.7 0.7 ماجستير
 97.8 99.6 0.1 دكتوراه

 46.1 60.8 100.0 المجموع

 الشبكة المعلوماتية منوالحاسب اآللي  ومستخدم
 التعليمية حسب الحالة( فأكثر ةسن51)العمانيين 

 أون ويكتبون تشير النتائج أن نسبة السكان العمانيين الذين يقر
 (فأكثر ةسن51) سكان العمانيينالمن  %(7.5)بدون مؤهل 

            اآللي الحاسب منهم يستخدمون%( 7.7)بمعدل ، 
 .الشبكة المعلوماتية يستخدمون%( 4.3) و

  أظهرت النتائج أن نسبة السكان العمانيين  الذين يحملون
 سكان العمانيينالمن  %(70.7)دون الجامعي  مؤهلا 

 منهم يستخدمون%( 74.3)بمعدل ،  (فأكثر ةسن51)
 .الشبكة المعلوماتية يستخدمون%( 14.3) و اآللي الحاسب

  اا جامعي بلغت نسبة السكان العمانيين  الذين يحملون مؤهلا 
،  (فأكثر ةسن51) سكان العمانيينالمن  %(8.5) أعلىف

 و اآللي الحاسب منهم يستخدمون%( 33.7)بمعدل 
 ، والرسم البياني ة المعلوماتيةالشبك يستخدمون%( 31.1)
 :يوضح ذلك( 8)

                         والشبكة المعلوماتيةمستخدمي الحاسب اآللي معدل  (8) الشكل

 الحالة التعليميةحسب  (فأكثر ةسن 51) العمانيين     
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يتضح أن معدل ( 02)من الشكل 
االستخدام للحاسب اآللي في أغلب 

من العمانيين حسب واليات السلطنة 
يبلغ ما دون ( ثانوية)الحالة التعليمية 

(75.)% 
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56 

 

 

يتضح أن معدل ( 32)من الشكل 
االستخدام للشبكة المعلوماتية في 

أغلب واليات السلطنة من العمانيين 
يبلغ ( ثانوية)حسب الحالة التعليمية 

 %(.55)ما دون 
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57 

 

 

يتضح أن معدل ( 31)من الشكل 
ي أغلب االستخدام للحاسب اآللي ف

واليات السلطنة من العمانيين حسب 
الحالة التعليمية 

يبلغ ما دون ( ليسانس/بكالوريوس)
(22.)% 
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58 

 

 

يتضح أن معدل ( 30)من الشكل 
االستخدام للشبكة المعلوماتية في 

أغلب واليات السلطنة من العمانيين 
حسب الحالة التعليمية 

يبلغ ما دون ( ليسانس/بكالوريوس)
(25.)% 
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اآللي والشبكة  الملتحقين بالتعليم ومعدل مستخدمي الحاسب( سنة02-5)التوزيع النسبي للسكان العمانيين( 2)الجدول 
 المعلوماتية حسب المراحل التعليمية

 الشبكة المعلوماتية ومستخدم الحاسب اآللي ومستخدم نسبة السكان المراحل التعليمية
 2.5 16.9 6.3 االبتدائيقبل 

 22.7 62.9 8.2 ابتدائية
 43.4 80.5 4.7 إعدادية
 61.4 96.3 6.1 ثانوية

 17.6 95.4 20.6 حلقة أولى/تعليم أساسي
 48.1 100.0 31.0 حلقة ثانية/تعليم أساسي

 70.7 100.0 10.4 دبلوم التعليم العام/ تعليم ما بعد األساسي
 93.2 100.0 6.7 دبلوم

 96.5 99.9 6.0 ليسانس/بكالوريوس
 97.8 99.9 0.2 دراسات عليا

 45.8 89.6 100.0 المجموع

الشبكة المعلوماتية ولحاسب اآللي ا ومستخدم
الملتحقين بالتعليم ( سنة02-5)العمانيين  من

 حل التعليميةاحسب المر
  العمانيين    السكاننسبة أظهرت النتائج أن   

سكان المن  %(683) في مرحلة قبل االبتدائي
منهم    %( 1682)، بمعدل  (سنة02-5) العمانيين

%( 085)و  اآللي الحاسب يستخدمون
 .ستخدمون الشبكة المعلوماتيةي

  في  السكان العمانيينتشير النتائج أن نسبة
 أولى وثانية /تعليم األساسي حلقة المرحلة 

،  (سنة02-5) سكان العمانيينالمن  %(5186)
 الحاسب منهم يستخدمون%( 2881)بمعدل 

يستخدمون الشبكة %( 3582)و  اآللي
 :ذلك يوضح(  2) ، والرسم البياني  المعلوماتية

 

الملتحقين ( سنة02-5)العمانيين   معدل مستخدمي الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية (2) الشكل
 حل التعليميةابالتعليم حسب المر
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يتضح أن معدل ( 33)من الشكل 
االستخدام للحاسب اآللي في أغلب 

واليات السلطنة من الملتحقين 
العمانيين بالتعليم األساسي الحلقة 

 %(.25)ى يبلغ ما دون األول
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يتضح أن معدل ( 43)من الشكل 
االستخدام للشبكة المعلوماتية في 

أغلب واليات السلطنة من الملتحقين 
العمانيين بالتعليم األساسي الحلقة 

 %(.71)األولى يبلغ ما دون 
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60 

 

 

يتضح أن معدل ( 35)من الشكل 
االستخدام للحاسب اآللي في أغلب 

حقين واليات السلطنة من الملت
العمانيين بالتعليم األساسي الحلقة 

 %(.122)الثانية يبلغ 
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يتضح أن معدل ( 36)من الشكل 
في للشبكة المعلوماتية االستخدام 

أغلب واليات السلطنة من الملتحقين 
العمانيين بالتعليم األساسي الحلقة 

 %(.48)ما دون  الثانية يبلغ



66

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومعدل مستخدمي الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية ( سنة فأكثر01)التوزيع النسبي للسكان ( 01)الجدول  
 حسب الحالة الزواجية 

 الشبكة المعلوماتية ومستخدم الحاسب اآللي ومستخدم ننسبة السكا الحالة الزواجية

 52.1 69.0 37.2 لم يتزوج أبدا

 29.8 37.3 58.5 متزوج

 19.8 25.5 5.1 مطلق

 3.1 4.3 8.2 أرمل

 37.2 48.0 100.0 المجموع
 

 

 الشبكة المعلوماتيةوالحاسب اآللي  ومستخدم
 زواجيةال حسب الحالة في السلطنة (فأكثر ةسن01)
  الذين لم يتزوجوا أبداً   السكانتشير النتائج أن نسبة

 (فأكثر ةسن01) سكان السلطنةمن إجمالي  %(2.73)
       اآللي الحاسب منهم يستخدمون%( 96)، بمعدل 

 .يستخدمون الشبكة المعلوماتية%( 1370)و 
  (1.71) نيالمتزوج نالسكانسبة أظهرت النتائج أن% 

، بمعدل  (فأكثر ةسن01) سكان السلطنةمن إجمالي 
              اآللي الحاسب منهم يستخدمون%( 2.72)

 .يستخدمون الشبكة المعلوماتية%( .367)و 
   من إجمالي  %(071) نيالمطلقبلغت نسبة السكان

%( 3171)، بمعدل  (فأكثر ةسن01) سكان السلطنة
%( .067)و  اآللي اسبالح منهم يستخدمون

(  01) والرسم البياني يستخدمون الشبكة المعلوماتية ، 
 :يوضح ذلك

 

                         والشبكة المعلوماتيةمستخدمي الحاسب اآللي معدل  (01) الشكل

 الحالة الزواجيةحسب  في السلطنة (فأكثر ةسن 01)      

 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 

 لم يتزوج أبدا

 متزوج

 مطلق

 أرمل

 المعدل

ية
اج

زو
 ال

لة
حا

ال
 

 مستخدمو الشبكة المعلوماتية مستخدمو الحاسب اآللي
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يتضح أن معدل ( 37)من الشكل 
في أغلب للحاسب اآللي االستخدام 

حسب الحالة  واليات السلطنة
يبلغ ما دون ( لم يتزوج)الزواجية 

(62.)% 
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66 

 

 

يتضح أن معدل ( 38)من الشكل 
في للشبكة المعلوماتية االستخدام 

حسب الحالة  أغلب واليات السلطنة
يبلغ ما دون ( لم يتزوج)الزواجية 

(50.)% 
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67 

 

 

يتضح أن معدل ( 32)من الشكل 
في أغلب للحاسب اآللي االستخدام 

حسب الحالة  واليات السلطنة
يبلغ ما دون ( متزوج)الزواجية 

(37.)% 
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68 

 

 

أن معدل يتضح ( 42)من الشكل 
في للشبكة المعلوماتية االستخدام 

حسب الحالة  أغلب واليات السلطنة
يبلغ ما دون ( متزوج)الزواجية 

(02.)% 
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المعلوماتية حسب ومعدل مستخدمي الحاسب اآللي والشبكة ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي للسكان العمانيين ( 11)الجدول 
 الحالة الزواجية 

 الشبكة المعلوماتية ومستخدم الحاسب اآللي ومستخدم نسبة السكان الحالة الزواجية

 62.1 83.1 44.4 لم يتزوج أبدا

 36.2 46.7 49.8 متزوج

 20.8 27.5 1.9 مطلق

 2.3 3.4 3.9 أرمل

 46.1 60.8 100.0 المجموع
 

 

الشبكة المعلوماتية من والحاسب اآللي  ومستخدم
 زواجيةال حسب الحالة( فأكثر ةسن15)العمانيين 

  الذين لم   السكان العمانيينتشير النتائج أن نسبة
 سكان العمانيينالمن  %(4484) يتزوجوا أبداا 

 منهم يستخدمون%( 8381)، بمعدل  (فأكثر ةسن15)
يستخدمون الشبكة %( 6081)و  اآللي الحاسب

 .المعلوماتية
  المتزوجين العمانيين السكاننسبة أظهرت النتائج أن 

،  (فأكثر ةسن15) سكان العمانيينالمن  %(4288)
   لياآل الحاسب منهم يستخدمون%( 4687)بمعدل 

 .يستخدمون الشبكة المعلوماتية%( 3680)و 
 من  %(182) المطلقين  العمانيين بلغت نسبة السكان

 ، بمعدل (فأكثر ةسن15) سكان العمانيينال
           اآللي الحاسب منهم يستخدمون%( 0785)

يستخدمون الشبكة المعلوماتية ، %( 0288)و 
 :يوضح ذلك(  11) والرسم البياني 

 

                         والشبكة المعلوماتيةمستخدمي الحاسب اآللي معدل  (11) كلالش

 الحالة الزواجيةحسب  (فأكثر ةسن 15) العمانيين    
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يتضح أن معدل ( 41)من الشكل 
في أغلب للحاسب اآللي االستخدام 

من العمانيين حسب  واليات السلطنة
يبلغ ما ( لم يتزوج)الحالة الزواجية 

 %(.83) دون
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71 

 

 

يتضح أن معدل ( 40)من الشكل 
في للشبكة المعلوماتية االستخدام 

من العمانيين  أغلب واليات السلطنة
( لم يتزوج)حسب الحالة الزواجية 

 %(.60)يبلغ ما دون 
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70 

 

 

يتضح أن معدل ( 43)من الشكل 
في أغلب للحاسب اآللي االستخدام 

من العمانيين حسب  واليات السلطنة
يبلغ ما ( متزوج) الحالة الزواجية

 %(.46)دون 
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يتضح أن معدل ( 44)من الشكل 
في للشبكة المعلوماتية االستخدام 

من العمانيين  أغلب واليات السلطنة
يبلغ ( متزوج)حسب الحالة الزواجية 

 %(.36)ما دون 
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ومعدل مستخدمي الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية حسب العالقة بقوة ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي للسكان ( 10)الجدول 
 العمل 

 الشبكة المعلوماتية ومستخدم الحاسب اآللي ومستخدم نسبة السكان العالقة بقوة العمل
 34.7 41.8 54.9 مشتغل

 54.8 73.7 7.3 باحث عن عمل
 19.6 31.0 18.8 منزلمتفرغ لل

 74.2 98.4 13.4 طالب
 16.1 21.0 2.2 مكتفي

 4.5 6.3 3.4 غير قادر على العمل
 37.2 48.0 100.0 المجموع

 

 

 

 

 الشبكة المعلوماتيةوالحاسب اآللي  ومستخدم
العالقة بقوة حسب في السلطنة ( فأكثر ةسن15)

 مل الع
  (5482)المشتغلين  السكانتشير النتائج أن نسبة% 

، بمعدل  (فأكثر ةسن15) سكان السلطنةمن إجمالي 
            اآللي الحاسب منهم يستخدمون%( 4188)

 .يستخدمون الشبكة المعلوماتية%( 3487)و 
  الباحثين عن عمل السكاننسبة أظهرت النتائج أن 

،  (فأكثر ةسن15) سكان السلطنةمن إجمالي  %(783)
     اآللي الحاسب منهم يستخدمون%( 7387)بمعدل 

 .يستخدمون الشبكة المعلوماتية%( 5488) و
  سكان إجمالي من  %(1384)الطالب بلغت نسبة

منهم %( 2884) ، بمعدل (فأكثر ةسن15) السلطنة
يستخدمون %( 7480)و اآللي  الحاسب يستخدمون

يوضح (  10)ني ، والرسم البيا الشبكة المعلوماتية
 :ذلك

 
                         والشبكة المعلوماتيةمستخدمي الحاسب اآللي معدل  (10) الشكل

 العالقة بقوة العملحسب  في السلطنة (فأكثر ةسن 15)      
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75 

 

 

يتضح أن معدل ( 45)من الشكل 
في أغلب للحاسب اآللي االستخدام 

من المشتغلين يبلغ  واليات السلطنة
 %(.41)ون ما د
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76 

 

 

يتضح أن معدل ( 46)من الشكل 
في للشبكة المعلوماتية االستخدام 

من المشتغلين  أغلب واليات السلطنة
 %(.34)يبلغ ما دون 
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77 

 

 

يتضح أن معدل ( 47)من الشكل 
في أغلب  للحاسب اآللياالستخدام 

من الباحثين عن  واليات السلطنة
 %(.73)العمل يبلغ ما دون 
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78 

 

 

أن معدل يتضح ( 48)من الشكل 
في للشبكة المعلوماتية االستخدام 

من الباحثين  أغلب واليات السلطنة
 %(.54)عن العمل يبلغ ما دون 
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72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تية حسب ومعدل مستخدمي الحاسب اآللي والشبكة المعلوما( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي للسكان العمانيين ( 13)الجدول 
 العمل  العالقة بقوة

 

 

 الشبكة المعلوماتية ومستخدم الحاسب اآللي ومستخدم نسبة السكان العالقة بقوة العمل
 59.0 71.4 35.3 مشتغل

 54.7 73.8 11.4 باحث عن عمل
 15.5 27.2 25.3 متفرغ للمنزل

 73.6 98.7 20.0 طالب
 9.4 13.9 3.0 مكتفي

 3.1 4.7 5.0 غير قادر على العمل
 46.1 60.8 100.0 المجموع

 الشبكة المعلوماتية منوالحاسب اآللي  ومستخدم
 العالقة بقوة العمل حسب ( فأكثر ةسن15)العمانيين 

  المشتغلين  السكان العمانيينتشير النتائج أن نسبة
 (فأكثر ةسن15) ان العمانيينسكالمن  %(3583)

    اآللي الحاسب منهم يستخدمون%( 7184)،بمعدل 
 .يستخدمون الشبكة المعلوماتية%( 52)و 

  الباحثين عن   العمانيين السكاننسبة أظهرت النتائج أن
 (فأكثر ةسن15) سكان العمانيينالمن  %(1184) عمل

    اآللي الحاسب منهم يستخدمون%( 7388)،بمعدل 
 .يستخدمون الشبكة المعلوماتية%( 5487)و 

  سكان المن  %(02)  العمانيين الطالببلغت نسبة
منهم %( 2887) بمعدل ، (فأكثر ةسن15) العمانيين

يستخدمون %( 7386)و اآللي  الحاسب يستخدمون
 ، والرسم البياني  الشبكة المعلوماتية

 :يوضح ذلك( 13)     
 

                         والشبكة المعلوماتيةب اآللي مستخدمي الحاسمعدل  (13) الشكل

 العالقة بقوة العملحسب  (فأكثر ةسن 15) العمانيين     
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82 

 

 

يتضح أن معدل ( 42)من الشكل 
في أغلب للحاسب اآللي االستخدام 

من المشتغلين  واليات السلطنة
 %(.71)العمانيين يبلغ ما دون 
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81 

 

 

يتضح أن معدل ( 52)من الشكل 
في للشبكة المعلوماتية ام االستخد

من المشتغلين  أغلب واليات السلطنة
 %(.52)العمانيين يبلغ ما دون 
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80 

 

 

يتضح أن معدل ( 51)من الشكل 
في أغلب للحاسب اآللي االستخدام 

من الباحثين عن  واليات السلطنة
العمل العمانيين يبلغ ما دون 

(73.)% 
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83 

 

 

يتضح أن معدل ( 50)من الشكل 
في  المعلوماتيةللشبكة االستخدام 

من الباحثين  أغلب واليات السلطنة
عن العمل العمانيين يبلغ ما دون 

(54.)% 
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84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومعدل مستخدمي الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية حسب الحالة العملية ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي للسكان ( 14)الجدول 

 الشبكة المعلوماتية ومستخدم الحاسب اآللي ومستخدم نسبة السكان الحالة العملية

 50.5 58.5 1.2 ملصاحب ع

 17.2 26.2 2.3 يعمل لحسابه

 35.0 42.0 96.3 يعمل بأجر

 19.6 27.8 0.2 يعمل بدون اجر

 34.7 41.8 100.0 المجموع

 

 

 

 

 ةسن15) الشبكة المعلوماتيةوالحاسب اآللي  ومستخدم
 الحالة العمليةحسب  في السلطنة نلوالمشتغ (فأكثر

  من إجمالي  %(180) أصحاب العملتشير النتائج أن نسبة
منهم %( 5885)، بمعدل ( كثرفأ ةسن15) سكان السلطنة

يستخدمون الشبكة %(  5285)و  اآللي الحاسب يستخدمون
 .المعلوماتية

  (083)الذين يعملون لحسابهم نسبة أظهرت النتائج أن% 
، بمعدل ( فأكثر ةسن15) سكان السلطنةمن إجمالي 

%( 1780)و  اآللي الحاسب منهم يستخدمون%( 0680)
 .يستخدمون الشبكة المعلوماتية

  من إجمالي  %(2683)بلغت نسبة الذين يعملون بأجر
منهم %( 40)، بمعدل ( فأكثر ةسن15) سكان السلطنة

الشبكة  يستخدمون%( 35) واآللي  الحاسب يستخدمون
 :يوضح ذلك(  14)، والرسم البياني  المعلوماتية

 

                         والشبكة المعلوماتيةمستخدمي الحاسب اآللي معدل  (14) الشكل

 الحالة العمليةحسب  المشتغلين في السلطنة (فأكثر ةسن 15)      
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85 

 

 

يتضح أن معدل ( 53)من الشكل 
في أغلب للحاسب اآللي االستخدام 

من المشتغلين حسب  واليات السلطنة
يبلغ ما ( يعمل لحسابه)الحالة العملية 

 %(.06)دون 
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86 

 

 

يتضح أن معدل ( 54)من الشكل 
في المعلوماتية للشبكة االستخدام 

من المشتغلين  أغلب واليات السلطنة
( يعمل لحسابه)حسب الحالة العملية 

 %(.17)يبلغ ما دون 



89

 

87 

 

 

يتضح أن معدل ( 55)من الشكل 
في أغلب للحاسب اآللي االستخدام 

من المشتغلين حسب  واليات السلطنة
يبلغ ما ( يعمل بأجر)الحالة العملية 

 %(.40)دون 
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88 

 

 

أن معدل  يتضح( 56)من الشكل 
في للشبكة المعلوماتية االستخدام 

من المشتغلين  أغلب واليات السلطنة
( يعمل بأجر)حسب الحالة العملية 

 %(.35)يبلغ ما دون 
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82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماتية حسب ومعدل مستخدمي الحاسب اآللي والشبكة المعلو( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي للسكان العمانيين ( 15)الجدول 
 الحالة العملية 

 الشبكة المعلوماتية ومستخدم الحاسب اآللي ومستخدم نسبة السكان الحالة العملية

 49.2 58.0 2.2 صاحب عمل

 16.9 26.6 5.0 يعمل لحسابه

 61.6 74.3 92.6 يعمل بأجر

 25.4 37.7 0.3 يعمل بدون اجر

 59.0 71.4 100.0 المجموع

 

 

 

 

 الشبكة المعلوماتية منوالحاسب اآللي  ومستخدم
الحالة حسب  المشتغلين (فأكثر ةسن15)العمانيين 

 العملية
  (080) لعمانيينأصحاب العمل اتشير النتائج أن نسبة% 

%( 58)، بمعدل ( فأكثر ةسن15) سكان العمانيينالمن 
يستخدمون %(  4280)و  اآللي الحاسب منهم يستخدمون

 .الشبكة المعلوماتية
  العمانيين الذين يعملون لحسابهمنسبة أظهرت النتائج أن  

، بمعدل  (سنة فأكثر15) سكان العمانيينالمن  %(5)
%( 1682)و  اآللي حاسبال منهم يستخدمون%( 0686)

 .يستخدمون الشبكة المعلوماتية
  من  %(2086)  العمانيين الذين يعملون بأجربلغت نسبة

 %(7483) ، بمعدل (سنة فأكثر15) سكان العمانيينال
يستخدمون %( 6186)و اآللي  الحاسب منهم يستخدمون

 :يوضح ذلك(  15)، والرسم البياني  الشبكة المعلوماتية
 

                         والشبكة المعلوماتيةمستخدمي الحاسب اآللي معدل  (15) الشكل

 الحالة العمليةحسب المشتغلين  (فأكثر ةسن 15) العمانيين     
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22 

 

 

يتضح أن معدل ( 57)من الشكل 
في أغلب للحاسب اآللي االستخدام 

لمشتغلين العمانيين ل واليات السلطنة
( ابهيعمل لحس)حسب الحالة العملية 

 %(.06)يبلغ ما دون 
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21 

 

 

يتضح أن معدل ( 58)من الشكل 
في  للشبكة المعلوماتيةاالستخدام 

مشتغلين لل أغلب واليات السلطنة
يعمل )العمانيين حسب الحالة العملية 

 %(.16)يبلغ ما دون ( لحسابه
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20 

 

 

يتضح أن معدل ( 52)من الشكل 
في أغلب للحاسب اآللي االستخدام 

لين العمانيين مشتغلل واليات السلطنة
( يعمل بأجر)حسب الحالة العملية 

 %(.74)يبلغ ما دون 
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23 

 

 

يتضح أن معدل ( 62)من الشكل 
في  للشبكة المعلوماتيةاالستخدام 

لمشتغلين ل أغلب واليات السلطنة
يعمل )العمانيين حسب الحالة العملية 

 %(.61)يبلغ ما دون ( بأجر
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ومعدل مستخدمي الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية ( سنة فأكثر61)التوزيع النسبي للسكان المشتغلين ( 61)الجدول 
 القطاعنوع  حسب

 الشبكة المعلوماتية ومستخدم الحاسب اآللي ومستخدم نسبة السكان القطاع

 66.8 78.6 24.2 حكومي

 28.2 34.2 62.6 صخا

 4.8 7.8 12.4 عائلي

 32.3 41.5 0.8 أخرى

 34.7 41.8 100.0 المجموع
 

 

 ةسن61) الشبكة المعلوماتيةوالحاسب اآللي  ومستخدم
 نوع القطاعحسب  في السلطنة نوالمشتغل (فأكثر

  في القطاع  المشتغلين  السكانتشير النتائج أن نسبة
 ةسن61) سكان السلطنةمن إجمالي  %(2.42)الحكومي 

 اآللي الحاسب منهم يستخدمون%( 6.41)، بمعدل ( فأكثر
 .يستخدمون الشبكة المعلوماتية%( ..11)و 

  في القطاع  المشتغلين  سكانالنسبة أظهرت النتائج أن
 ةسن61) سكان السلطنةمن إجمالي  %(1241)الخاص 

 اآللي الحاسب منهم يستخدمون%( 2.42)، بمعدل ( فأكثر
 .يستخدمون الشبكة المعلوماتية%( 2.42)و 

 في القطاع العائلي  المشتغلين بلغت نسبة السكان 
، ( فأكثر ةسن61) سكان السلطنةمن إجمالي  %(.624)

          اآللي  الحاسب منهم يستخدمون%( .64) لبمعد
، والرسم  يستخدمون الشبكة المعلوماتية%( .4.)و 

 :يوضح ذلك(  61) البياني 
 

                       والشبكة المعلوماتيةمستخدمي الحاسب اآللي معدل  (61) الشكل

 عنوع القطاحسب  في السلطنةالمشتغلين  (فأكثر ةسن 61)      

 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 

 حكومي

 خاص
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 مستخدمو الشبكة المعلوماتية مستخدمو الحاسب اآللي
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25 

 

 

يتضح أن معدل ( 61)من الشكل 
في أغلب للحاسب اآللي االستخدام 

لمشتغلين في ل واليات السلطنة
يبلغ ما دون ( الحكومي)القطاع 

(78.)% 
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26 

 

 

يتضح أن معدل ( 60)من الشكل 
في للشبكة المعلوماتية االستخدام 

لمشتغلين في ل أغلب واليات السلطنة
يبلغ ما دون ( الحكومي)القطاع 

(66.)% 



99

 

27 

 

 

يتضح أن معدل ( 63)من الشكل 
في أغلب للحاسب اآللي االستخدام 

لمشتغلين في ل واليات السلطنة
يبلغ ما دون ( الخاص)القطاع 

(34.)% 
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28 

 

 

يتضح أن معدل ( 64)من الشكل 
في للشبكة المعلوماتية االستخدام 

لمشتغلين في ل أغلب واليات السلطنة
يبلغ ما دون ( الخاص)القطاع 

(08.)% 
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22 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومعدل مستخدمي الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي للسكان العمانيين المشتغلين ( 17)الجدول 
 القطاع  نوع حسب

 

 

 

 الشبكة المعلوماتية ومستخدم الحاسب اآللي ومستخدم نسبة السكان القطاع

 67.3 79.6 53.3 حكومي

 55.3 68.5 39.7 خاص

 12.0 21.4 6.1 عائلي

 45.7 60.7 0.9 أخرى

 59.0 71.5 100.0 المجموع

 الشبكة المعلوماتية منوالحاسب اآللي  ومستخدم
 نوع القطاعحسب المشتغلين ( فأكثر ةسن15)العمانيين 

  في القطاع  المشتغلين السكان العمانيينتشير النتائج أن نسبة
،  (فأكثر ةسن15) سكان العمانيينالمن  %(5383)الحكومي 
            اآللي الحاسب منهم يستخدمون%( 7286)بمعدل 

 .يستخدمون الشبكة المعلوماتية( %6783)و 
  في  المشتغلين العمانيين السكاننسبة أظهرت النتائج أن

 ةسن15) سكان العمانيينالمن  %(3287)القطاع الخاص 
  اآللي الحاسب منهم يستخدمون%( 6885)، بمعدل (فأكثر

 .يستخدمون الشبكة المعلوماتية%( 5583)و 
 في القطاع العائلي  نالمشتغلي  العمانيين بلغت نسبة السكان 

 ، بمعدل (فأكثر ةسن15) سكان العمانيينالمن  %(681)
%( 10)و  اآللي  الحاسب منهم يستخدمون%( 0184)

(  17) ، والرسم البياني  يستخدمون الشبكة المعلوماتية
 :يوضح ذلك

 

                         والشبكة المعلوماتيةمستخدمي الحاسب اآللي معدل  (17) الشكل

 نوع القطاعحسب  المشتغلين (فأكثر ةسن 15) العمانيين      
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122 

 

 

يتضح أن معدل ( 65)من الشكل 
في أغلب للحاسب اآللي االستخدام 

لمشتغلين العمانيين ل واليات السلطنة
يبلغ ما دون ( الحكومي)في القطاع 

(72.)% 
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121 

 

 

يتضح أن معدل ( 66)من الشكل 
في للشبكة المعلوماتية االستخدام 

مشتغلين لل غلب واليات السلطنةأ
يبلغ ( الحكومي)العمانيين في القطاع 

 %(.67)ما دون 
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120 

 

 

يتضح أن معدل ( 67)من الشكل 
في أغلب للحاسب اآللي االستخدام 

مشتغلين العمانيين لل واليات السلطنة
يبلغ ما دون ( الخاص)في القطاع 

(68.)% 
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123 

 

 

يتضح أن معدل ( 68)من الشكل 
في معلوماتية للشبكة الاالستخدام 

لمشتغلين ل أغلب واليات السلطنة
يبلغ ( الخاص)العمانيين في القطاع 

 %(.55)ما دون 



107

امل�سطلحات والتعاريف
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127 

 

 البيانات الجغرافية: أولا 
 السلطنة في( والية 61 ) ويبلغ عددها للمحافظات المكونة الوحدات تالواليا تمثل :الوليات

 في (واليات 3 )و ظفار محافظة في (واليات 12 ) مابين األقل أو األكثر حسب عددها تراوحتو
 تحديد تم ولكن رسمية بصفة الواليات حدود تحديد ناآل حتى يتم ولم والظاهرة، البريمي محافظتي
 .والية كل تحتويها التي السكانية التجمعات تحزيم بهدف فقط التعداد اضغرأل الجغرافية حدودها

ا   المسكنبيانات : ثانيا
بأكثر من  لسكن أسرة واحدة ولو كان وقت العد مشغوالا  مبنى أو جزء من مبنى معد أصالا  :المسكن

ا  لخروج منه يمكن شاغليه من الدخول إليه وا( أو أكثر) وللمسكن مدخل مستقل . أسرة أو كان خاليا
 .دون اضطرارهم للمرور عبر مسكن آخر

أو  ا، وقد يكون عريش فقد يكون المسكن فيال أو شقة أو مسكن عربي أو مسكن قروي أو غرفة
ا  صندقة أو خيمة ا  ، كما قد يكون مسكنا كالفندق وسكن الطلبة ومعسكرات العمل وما شابه ذلك  عاما

ا كل مشيد مسكون فعالا وألغراض التعدا. من أماكن اإلقامة الجماعية وقت العد ولو لم  د يعتبر مسكنا
 .كالدكان الذي يستخدم للعمل واإلقامة معا ، لغرض السكن أصالا يكن مشيداا 

 :من ناحية نوعها كما يلي المساكنصنفت  :نوع المسكن
 مسكن يتكون من وحدة أو أكثر وتتألف من دور أو أكثر متصلين بسلم داخلي يؤدي/مبنى: فيال -1

إلى كافة مكوناتها، ويحيط بالفيال عادة سور خارجي يضم المبنى والمساحة المحيطة به والتي قد 
 .تكون حديقة

ا /مبنى :عربي -0 فسحة  مسكن من غرفة أو أكثر و مرافق متالصقة أو متجاورة تتخللها غالبا
ا  كون من أكثر من وقد يت. سور خارجي سماوية تشكل جزءاا ال يتجزأ من المبنى، و يحيط به أحيانا

وتعتبر المباني ذات األسقف الهرمية . وحدة وفي هذه الحالة يصنف كل جزء حسب تعريف الوحدة
عربية رغم كونها كتلة معمارية واحدة وليس بها  تشرة في محافظة ظفار بمثابة مبانأو الدائرية المن
  .فسحة سماوية

متالصقة مع بعضها  غرف ةمسكن يتألف من غرفة واحدة أو مجموع/مبنى :غرف/غرفة -3
بعض  على ملتالبعض وغير محاطة بسور خارجي مبنية من االسمنت أو الطين أو الحجر وقد تش

ا ما تكثر هذه الغرف في المزارع . فق كدورة مياه، بشرط أن ال يزيد عن دور  واحدامرال وغالبا
  .وتستخدم لسكن عمال المزارع

ثر ومرافق متجاورة وعادةا ما تكون متباعدة عن مسكن مكون من غرفة أو أك/مبنى :قروي -4
ا أو ا بسور خارجي، ويكون المبن بعضها وهو مؤلف من دور  واحد و محاط كليا القروي  ىجزئيا

ا  ا من االسمنت كما قد يكون كل جزء منه مبني من مواد  غالبا مبنيا من الطين و الخشب وأحيانا
  .تختلف عن المواد المستخدمة في أجزائه األخرى

اصة بها مسكن أو جزء من مبنى تتألف من غرفة أو أكثر مع المرافق الخ/مبنى :شقق/ شقة -5
ويغلق عليها جميعا باب خارجي واحد أو . أن ال تزيد عن دور واحد ةشريط(  مطبخ ودورة مياه)

ا ما تكون الشقة جزءاا   من عمارة أو فيال أو مبنى عربي أكثر، وغالبا
 الكارفان والخيمة)ينطبق عليه أي نوع من األنواع سابقة الذكر، مثل  مسكن ال/أي مبنى :أخرى-6
وتنطبق هذه الحالة على كافة األماكن (. الخ...؛ والغرفة والمساكن األثرية الصندقة /والعريش ،

 .التي وجدت مسكونة وقت العد رغم أنها غير معدة أصال لغرض السكن كالدكاكين والمنشآت
 
 

 (3-2)شكل 
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 :رةبيانات األس:  ثالثا 
 :حيازة األسرة للمسكن

ا لرب األسرة التي تقيم بالمسكن أو ألحد أفرادها  :ملك ، ويعتبر المسكن   إذا كان المسكن مملوكا
ا  ا لألسرة حتى لو كان مرهونا  .مملوكا

 .إذا كانت األسرة مستأجرة للمسكن بدون أثاث  :إيجار غير مؤثث
ا إذا كانت األسرة مستأجرة للمسكن    :إيجار مؤثث  ا في حالة . مؤثثا وال يعتبر المسكن إيجاراا مؤثثا

، وإنما يجب توفر جميع مستلزمات السكن العتبار المسكن إيجار  توفر المكيفات والستائر فقط
 .مؤثث

إذا كانت جهة العمل خصصت هذا المسكن لمن يعمل لديها سواء كانت هذه الجهة   :مقابل عمل
ا لجهة العمل أو تقوم هي بدفع اإليجار للمالك األصلي، وسواء كان المسكن م حكومية أو خاصة  .لكا

إذا كانت األسرة تقيم في مسكن مقدم إليها بدون مقابل من قبل أحد األقارب أو غيرهم   :مساعدة
 .شريطة أال تكون قد تملكت هذا المسكن

ا   :أخرى  .إذا كانت األسرة مقيمة بالمسكن بطريقة حيازة أخرى لم تذكر آنفا
وفي حالة الفرد الذي يحمل أكثر من جنسية، يتم اختيار . تابعية الفرد إلى دولة معينةهي  :الجنسية

 .الجنسية التي يحددها الفرد على أنها جنسيته
 . يقصد به نوع الفرد سواء كان ذكرا أو أنثى :النوع

  :سنة( 92 -5)لألفراد العمانيين من : اللتحاق بالتعليم
د ملتحقا وقت العد في أي مرحلة من مراحل التعليم النظامي أو في كلية إذا كان الفر :ملتحق حاليا

من الكليات التقنية العليا أو كليات العلوم التطبيقية  أو مراكز  التدريب المهني ولو كان التعليم فيها 
ا مسائي  .ا

ا إذا كان الفرد قد سبق له االلتحاق بإحدى المراحل التعليمية المذكورة آنف :التحق سابقا ثم تركها  ا
 .سواء بعد إنهاء المرحلة أو قبل ذلك

وكذلك للفرد الذي ترك الصف . للفرد الذي لم يسبق له االلتحاق بأي مرحلة دراسية :اا لم يلتحق أبد
 .األول االبتدائي بدون أن يتمه بنجاح

 :المرحلة التعليمية
 ما قبل االبتدائية

 االبتدائية
 اإلعدادية

ا كان نوعها: الثانوية  .الخ...  ؛، تجارية، صناعيةأيا
 حلقة أولى/تعليم أساسي
 حلقة ثانية/تعليم أساسي

 دبلوم التعليم العام/ تعليم ما بعد األساسي
 دبلوم

 ليسانس/بكالوريوس
 .وتشمل دبلوم عالي وماجستير ودكتوراه :دراسات عليا
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 (فأكثر ةسن 15لألفراد : )الحالة التعليمية
 :أعلى مؤهل تعليمي للفرد

من العمر وال يستطيع كتابة وقراءة بيان  (فأكثر ةسن.1)الذي بلغ( أو أنثى  ذكر) هو الفرد : ألميا
ا مبسط عن حياته اليومية يتضمن كلمات وأرقام ويعتبر أميا كذلك الفرد الذي . ، وبأي لغة كانت ا

 .يستطيع القراءة دون الكتابة
ا الفرد القادر على القراءة والك :يقرأ ويكتب ا دراسي ولكنه ال يحمل مؤهالا  تابة معا ، من أي نوع ا

  .أي مرحلة دراسية بنجاح ىوكذلك يشمل الفرد الذي لم ينه
على الشهادة  االبتدائية في نظام التعليم  ى بنجاح المرحلة االبتدائية وحصلالفرد الذي أنه :ابتدائية

 .العام 
ى الشهادة  اإلعدادية في نظام التعليم الفرد الذي أنهى بنجاح المرحلة اإلعدادية وحصل عل :إعدادية

 .العام
الفرد الذي أنهى بنجاح المرحلة الثانوية وحصل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها  :ثانوية

 .في نظام التعليم العام
 .في نظام التعليم األساسي (4-1)الصفوف من الفرد الذي أنهى بنجاح  :حلقة أولى/تعليم أساسي

 .في نظام التعليم األساسي (11 -.)الصفوف من الفرد الذي أنهى بنجاح  :حلقة ثانية/سيتعليم أسا
في ( 11-11)الصفوف من الفرد الذي أنهى بنجاح  :دبلوم التعليم العام/ تعليم ما بعد األساسي

 .نظام التعليم األساسي
وحصل على شهادة متوسطة هى بنجاح إحدى الكليات اليقصد بها حالة الفرد التعليمية الذي أن :دبلوم

 .الدبلوم
الفرد الذي أنهى بنجاح المرحلة الجامعية وحصل على شهادة  :ليسانس/بكالوريوس

 .ليسانس/البكالوريوس
 . الفرد الذي أنهى بنجاح التعليم العالي بعد الجامعة وحصل على شهادة الماجستير :ماجستير
بعد الجامعة والماجستير وحصل على شهادة الفرد الذي أنهى بنجاح التعليم العالي  :الدكتوراه
 .الدكتوراه

 
سواء كان داخل ( كمبيوتر)يقصد به األفراد الذين يستخدمون الحاسب اآللي :استخدام الحاسب اآللي

 .المسكن أو خارجه
يقصد به األفراد الذين يستخدمون شبكة اإلنترنت سواء كان داخل  :الشبكة المعلوماتيةاستخدام  

 .رجهالمسكن أو خا
 

 (سنة فأكثر 15لألفراد : )الحالة الزواجية
ا :  اا لم يتزوج أبد وألغراض التعداد .  ولم يكن قد سبق له الزواج من قبل إذا لم يكن الفرد متزوجا

ا   (.الدخول)كل األفراد الذين تم عقد قرانهم فقط ولم يقترن ذلك بزفاف يصنف في هذه الحالة أيضا
ا  :متزوج   سواء أكان وقت ( الدخول)بعقد زواج شرعي اقترن بالزفاف  إذا كان الفرد مرتبطا

ا . مع قرينه أم ال اا اإلسناد الزمني متواجد  .وهكذا فإن عقد الزواج ال يكفي العتبار الفرد متزوجا
ا . لكل فرد انتهى زواجه بالطالق :مطلق   أال يكون قد عقد بعد طالقه  ويشترط العتبار الفرد مطلقا

ا  ا حتى يوم اإلسناد الزمني وإال ال يزال ساري زواجا ا اا  .عتبر متزوجا
 .لكل فرد فقد قرينه بالوفاة ولم يتبع ذلك بزواج آخر :أرمل  
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 (سنة فأكثر 15لألفراد : ) العالقة بقوة العمل
من العمر، والذي زاول خالل األسبوع السابق  (سنة فأكثر .1) الذي بلغ( أو أنثى ذكر)هو الفرد 

ذا قيمة اقتصادية داخل المسكن أو  ولمدة ساعة واحدة على األقل، عمالا ي، لليلة اإلسناد الزمن
خارجه، سواء كان ذلك العمل لحسابه الخاص أو في مشروع يملكه أحد أفراد األسرة، أو لحساب 

 . الغير
وفق التعريف السابق للمشتغل، ولكنه يمارس عمله  إذا كان الفرد مشتغالا  :مشتغل خارج المسكن

 . خارج المسكن
ويدخل في هذه الفئة كل من يصنف مشتغالا وفق تعريف المشتغل، لكنه  :مشتغل داخل المسكن

ولهذا تشمل هذه الحالة كل أنثى في األسرة تقوم ببعض األعمال . يمارس عمله داخل مسكن األسرة
. نب أعمالها المنزلية شريطة أن يكون عملها المذكور داخل المسكنذات القيمة االقتصادية إلى جا

ا  من الذكور من أفراد األسرة إذا كان يمارس عمله األصلي داخل مسكنه مثل  اأي ا  كما تشمل أيضا
غير أن هذه الحالة ال تشمل الذكور الذين يعملون في مزارعهم وإن كانوا يقيمون . صانع السعفيات

ا من مساكنهم ويحولونها إلى منشآت مرخصةفيها كما ال يشمل ا  .ألفراد الذين يقتطعون جزءا
من العمر، القادر على العمل  (سنة أو أكثر15)الذي بلغ( ذكر أو أنثى ) هو الفرد :الباحث عن عمل

والراغب فيه، والذي لم يزاول خالل األسبوع السابق لليلة اإلسناد الزمني أي عمل كان لكنه كان 
ا باحث  :ل ولم يجده حتى نهاية األسبوع المذكورعن عم ا

 .العمل  هو الفرد الباحث عن عمل سبق له قبل ذلك ممارسة :باحث عن عمل سبق له العمل -أ
عمل   هو الفرد الباحث عن عمل لم يسبق له ممارسة أي :باحث عن عمل لم يسبق له العمل -ب

  . على اإلطالق
يقتصر نشاطه على األعمال المنزلية داخل مسكنه، أي أنه إذا كان الفرد  :التفرغ لألعمال المنزلية

ا   . كما أنه ال تنطبق عليه أي من الحاالت األخرى. ليس مشتغالا وال يبحث عن عمل وليس طالبا
ات في إحدى المدارس أو المعاهد أو الجامع إذا كان الفرد مسجالا  (:طالب نظامي)طالب متفرغ 

 .ى جانب دراستهإل بشكل نظامي ولو كان يزاول عمالا 
الفرد القادر على العمل لكنه ال تنطبق عليه أي من الحاالت السابقة  : مكتفي/ل يرغب في العمل

وإنما يعيش من إيجار ممتلكاته أو إيرادات أمواله المستثمرة، أو من معونات ترد إليه من الغير أو 
 .متقاعد الذي ال يبحث عن عملكان معاالا من ذويه، أو ال يرغب في العمل، وكذلك يشمل الفرد ال

الفرد الذي ال يستطيع القيام بأي عمل، بما في ذلك أعمال التدبير المنزلي  :غير قادر على العمل
وذلك بسبب كبر سنه أو إصابته بعاهة جسدية أو ذهنية وألغراض التعداد يصنف نزالء السجون 

 .في هذه الفئة ما عدا الموقوفين
 

- :التي يعمل بها الفرد ويتكون من أحد الحاالت التالية هو قطاع المنشأة: القطاع
ا مملوكة كليفي منشأة  إذا كان الفرد مشتغالا  :حكومي للدولة، وهي التي تقوم بإدارة شؤونها وتوجيه  ا
المستشفيات قطاع على سبيل المثال الوزارات واإلدارات والمدارس وويشمل هذا ال. نشاطها

 .عليها الدولةالحكومية والمساجد التي تشرف 
قاموا ( الشركات والمؤسسات)لفرد أو أكثر مثل في منشأة مملوكة  إذا كان الفرد مشتغالا  :خاص

ا تكون هذه المنشآت لها سجل تجاري. بإنشائها بغرض الربح وكذلك يعتبر . ترخيص بلدي/وغالبا
سيارات بيع  ، سيارات األجرة،(تنكر)بيع المياه لكل فرد مشتغل في منشأة مثل( خاص)القطاع 
ويدخل في منشآت القطاع الخاص أيضا تلك  .سيارات شفط المجاري، صيادو األسماك الغاز،

  .المنشآت التي تشترك كل من الحكومة و األفراد في ملكية رأس مالها
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ا المشاريع  إذا كان الفرد مشتغالا  :عائلي في منشأة مملوكة لألسرة وعلى نفقتها، ويشمل أيضا
. دف إلى الربح وال يوجد لديها سجل تجاري وال تصريح من أي جهة حكوميةاألسرية التي ته
خياطة وبيع المالبس أو الكميم، وبيع المأكوالت المعدة في المنزل، وصناعة  :ومثال على ذلك

وكذلك العمالة المنزلية . ، وصناعة المجامر والبخور، المزارع الذي يعمل في مزرعة السعفيات
 .قة األسرةالذين يعملون على نف

ومثل هذه المنشآت تمارس نشاطها . للمجتمعإذا كان الفرد مشتغالا في منشأة مملوكة  :أهلي
والجمعيات  والثقافية   األندية الرياضية :ألغراض ثقافية أو اجتماعية وليس لغرض الربح مثل

 .الخ... ؛الخيرية والمجالس العامة 
أو منشأة مملوكة لهيئات أو ( كالمساجد والكنائس)في منشأة دينية إذا كان الفرد مشتغالا  :أخرى

ا وغالب. قليمية أو دولية أو سفارةمنظمات وطنية أو إ ما تكون المنظمات هنا ذات طابع غير  ا
 .اقتصادي

يقصد بالحالة العملية الوضع الذي يمارس فيه الفرد مهنته ضمن نشاط اقتصادي  :الحالة العملية
 : معين، وتنقسم إلى

في مهنة أو تجارة ويستخدم في  في منشأته الخاصة أو يعمل مستقالا  الفرد الذي يعمل :صاحب عمل
وال يعتبر . مقطوع، ولو كان هؤالء من أفراد أسرته  عمله مشتغال أو أكثر لقاء أجر نقدي أو عيني 

 .حملة األسهم في الشركات المساهمة أصحاب عمل ولو عملوا بها
  في حرفة أو تجارة شريطة أال يستخدم  منشأته، أو يعمل مستقالا  ي يعمل فيالفرد الذ :يعمل لحسابه

 . أحداا بأجر وإال فإنه يصبح صاحب عمل
الفرد الذي يعمل لحساب الغير، سواء كان هذا الغير فرداا أو منشأة حكومية أو  :يعمل بأجـــر

ي، أسبوعي، يوم) خاصة، وذلك لقاء أجر نقدي أو عيني مقطوع يتقاضاه على نحو دوري منتظم 
 . أو على أساس اإلنتاج بالقطعة( الخ ... ؛ شهري

الفرد الذي يعمل في مشروع خاص بأسرته أو بغيرها دون أن يتقاضى مقابل ذلك  :يعمل بدون أجر
 .أجراا محدداا 
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يتضح أن معدل ( 3)من الشكل 
االستخدام للحاسب اآللي في أغلب 

سلطنة من القاطنين في واليات ال
يبلغ ما دون ( عربي)المسكن 

(53.)% 




