
3٢٠١٢

�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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املقدمة

 ، واالت�صاالت  املعلومات  تكنولوجيا  �صريعًا يف  تطورًا  املا�صية  ال�صنوات  ال�صلطنة يف  �صهدت 
وملعرفة مدى التقدم الذي طراأ يف هذا املجال كان ال بد من ا�صتخدام بع�س الطرق لقيا�س 
مدى احليازة والنفاذ اإىل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التي تطورت ب�صكل كبري و�صريع 
من حيث عائداتها االقت�صادية اأو االجتماعية. ويوفر التعداد العام لل�صكان وامل�صاكن واملن�صاآت 
2010م ، بيانات ومعلومات وفرية عن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على م�صتوى االأفراد 

واالأ�صر العمانية والوافدة على ال�صواء . 

اأن يقدم ن�صرة )بيانات وموؤ�صرات تكنولوجيا   وي�صر املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات، 
تتعلق  وموؤ�صرات  بيانات  تت�صمن  والتي  2010م(،  تعداد  واقع  من  واالت�صاالت  املعلومات 
وخطوط  والتلفاز  املذياع  الأجهزة  االأ�صر  وامتلك  واالإنرتنت  للحا�صوب  االأفراد  با�صتخدام 

الهاتف الثابت والنقال واحلا�صوب واالنرتنت.

وتهدف هذه الن�صرة اإىل التعرف على موؤ�صرات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت تبعًا ملختلف 
مدى  معرفة  كذلك  املتغريات،  بكافة  املوؤ�صرات  هذه  ربط  خلل  من  وامل�صتويات  االأبعاد 
حيازة اأدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على م�صتوى االأ�صر وح�صب اجلن�صية ، وربط  
ا�صتخدام االأفراد لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت  مبتغريات مثل اجلن�صية والنوع والفئات 
االقت�صادي  والن�صاط  العمل  بقوة  والعلقة  التعليمية   و احلالة  بالتعليم  وااللتحاق  العمرية 

واحلالة العملية و قطاع العمل واملهنة.

ويحدونا االأمل اأن حتقق هذه الن�صرة االأهداف املرجوة ، راجني  اهلل العلي القدير باأن يوفقنا 
ملا فيه خري هذا الوطن حتت قيادة موالنا ح�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد 

املعظم -حفظه اهلل ورعاه.
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ال�صفحةاملحتوى
11ملخ�س تنفيذي

الف�صل االأول :  موؤ�صرات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على م�صتوى امل�صاكن واالأ�صر
17 1-1الأ�سر ح�سب حيازة الأ�سرة لالأجهزة والت�سهيالت املنزلية

18  1-2الأ�سر التي حتوز على جهاز مذياع ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة
119-3  الأ�سر التي حتوز على جهاز مذياع ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

120-4  الأ�سر التي حتوز على جهاز تلفاز ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة
121-5  الأ�سر التي حتوز على جهاز تلفاز ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

122-6  الأ�سر التي حتوز على خط هاتف ثابت ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة
123-7  الأ�سر التي حتوز على خط هاتف ثابت ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

124-8  الأ�سر التي حتوز على خط هاتف نقال ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة
125-9  الأ�سر التي حتوز على خط هاتف نقال ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

127-10 الأ�سر التي حتوز على جهاز حا�سوب ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة
128-11 الأ�سر التي حتوز على جهاز حا�سوب ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

129-12 الأ�سر التي لديها ا�سرتاك اإنرتنت ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة
130-13  الأ�سر التي لديها ا�سرتاك اإنرتنت ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

الف�صل الثاين :  موؤ�صرات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على م�صتوى ال�صكان
233-1  م�ستخدمو احلا�سوب والإنرتنت ح�سب اجلن�سية )عماين ، وافد(

234-2 م�ستخدمو احلا�سوب ح�سب اجلن�سية )عماين ، وافد( والنوع )ذكر، اأنثى(
235-3  م�ستخدمو الإنرتنت ح�سب اجلن�سية )عماين ، وافد( والنوع )ذكر، اأنثى(

236-4  م�ستخدمو احلا�سوب العمانيون ح�سب النوع )ذكور ، اإناث( والتوزيع العمري 
237-5  م�ستخدمو الإنرتنت العمانيون ح�سب النوع )ذكور ، اإناث( والتوزيع العمري 
238-6  م�ستخدمو احلا�سوب الوافدون ح�سب النوع )ذكور ، اإناث( والتوزيع العمري 
239-7  م�ستخدمو الإنرتنت الوافدون ح�سب النوع )ذكور ، اإناث( والتوزيع العمري 

240-8  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون  ح�سب املحافظة 
241-9  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت الوافدون  ح�سب املحافظة 

242-10  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون  امللتحقني حاليًا بالتعليم ح�سب املرحلة التعليمية 
243-11 م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون  امللتحقني �سابقًا بالتعليم ح�سب املرحلة التعليمية 

244-12  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون ح�سب احلالة التعليمية 
245-13  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت الوافدون ح�سب احلالة التعليمية  

246-14  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون ح�سب العالقة بقوة العمل
247-15  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت الوافدون ح�سب العالقة بقوة العمل

248-16 م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون ح�سب احلالة العملية 
249-17 م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت الوافدون ح�سب احلالة العملية 

250-18 م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون ح�سب القطاع 

املحتوى
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املحتوى
ال�صفحةاملحتوى

251-19  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت الوافدون ح�سب القطاع 
252-20  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون ح�سب احلالة الزواجية 
253-21  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت الوافدون ح�سب احلالة الزواجية

254-22  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون ح�سب نوع ال�سعوبة / الإعاقة 
255-23 م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون ح�سب اأق�سام املهن 
256-24 م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت الوافدون ح�سب اأق�سام املهن 

257-25  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون ح�سب اأق�سام الن�ساط القت�سادي 
258-26  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت الوافدون ح�سب اأق�سام الن�ساط القت�سادي 

61الف�سل الثالث :  امل�سطلحات و التعاريف

املرفقات ،اجلداول ، املجموعة االأوىل )امل�صاكن واالأ�صر(
171- اإجمايل الأ�سر التي حتوز على جهاز مذياع ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة

271- الأ�سر العمانية التي حتوز على جهاز مذياع ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة

372- اإجمايل الأ�سر التي حتوز على جهاز مذياع ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

472- الأ�سر العمانية التي حتوز على جهاز مذياع ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

573- اإجمايل الأ�سر التي حتوز على جهاز تلفاز ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة

673- الأ�سر العمانية التي حتوز على جهاز تلفاز ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة

774- اإجمايل الأ�سر التي حتوز على جهاز تلفاز ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

874- الأ�سر العمانية التي حتوز على جهاز تلفاز ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

975- اإجمايل الأ�سر التي حتوز على خط هاتف ثابت ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة

1075- الأ�سر العمانية التي حتوز على خط هاتف ثابت ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة

1176- اإجمايل الأ�سر التي حتوز على خط هاتف ثابت ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

1276- الأ�سر العمانية التي حتوز على خط هاتف ثابت ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

1377- اإجمايل الأ�سر التي حتوز على خط هاتف نقال ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة

1477- الأ�سر العمانية التي حتوز على خط هاتف نقال ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة

1578- اإجمايل الأ�سر التي حتوز على خط هاتف نقال ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

1678- الأ�سر العمانية التي حتوز على خط هاتف نقال ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

1779- اإجمايل الأ�سر التي حتوز على جهاز حا�سوب ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة

1879- الأ�سر العمانية التي حتوز على جهاز حا�سوب ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة

1980- اإجمايل الأ�سر التي حتوز على جهاز حا�سوب ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

2080- الأ�سر العمانية التي حتوز على جهاز حا�سوب ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة
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2181- اإجمايل الأ�سر التي لديها ا�سرتاك اإنرتنت ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة

2281- الأ�سر العمانية التي لديها ا�سرتاك اإنرتنت ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة

2382- اإجمايل الأ�سر التي لديها ا�سرتاك اإنرتنت ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

2482- الأ�سر العمانية التي لديها ا�سرتاك اإنرتنت ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

املرفقات ،اجلداول ، املجمـــــــوعــــــــة الثانيـــة )ال�صكــــــــــــــــــــــــان(
185- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت العمانيني ) 5 �سنوات فاأكرث ( ح�سب الفئات العمرية والنوع

285- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت الوافدين ) 5 �سنوات فاأكرث ( ح�سب الفئات العمرية والنوع

386- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت العمانيني ) 5 �سنوات فاأكرث ( ح�سب املحافظة  والنوع

486- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت الوافدين ) 5 �سنوات فاأكرث ( ح�سب املحافظة والنوع

587- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت العمانيني امللتحقني حاليًا بالتعليم ) 5 -29 �سنة ( ح�سب املرحلة التعليمية والنوع

687-  توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت العمانيني امللتحقني �سابقًا بالتعليم ) 5 -29 �سنة ( ح�سب املرحلة التعليمية والنوع

788- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت العمانيني )15 �سنة فاأكرث ( ح�سب احلالة التعليمية  والنوع

888-  توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت الوافدين )15 �سنة فاأكرث ( ح�سب احلالة التعليمية  والنوع

989- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت العمانيني ) 15�سنة فاأكرث ( ح�سب العالقة بقوة العمل والنوع

1089- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت الوافدين ) 15�سنة فاأكرث ( ح�سب العالقة بقوة العمل والنوع

1190- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت العمانيني ) 15�سنة فاأكرث ( ح�سب احلالة العملية والنوع

1290- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت الوافدين ) 15�سنة فاأكرث ( ح�سب احلالة العملية والنوع

1391- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت العمانيني ) 15�سنة فاأكرث ( ح�سب القطاع والنوع

1491- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت الوافدين ) 15�سنة فاأكرث ( ح�سب  القطاع  والنوع

1592- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت العمانيني ) 15�سنة فاأكرث ( ح�سب احلالة الزواجية والنوع

1692- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت الوافدين ) 15�سنة فاأكرث ( ح�سب  احلالة الزواجية   والنوع

1793- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت العمانيني ) 15�سنة فاأكرث ( ح�سب اأق�سام املهن والنوع

1893- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت الوافدين ) 15�سنة فاأكرث ( ح�سب اأق�سام املهن والنوع

1994- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت العمانيني ) 15�سنة فاأكرث ( ح�سب اأق�سام الن�ساط الإقت�سادي والنوع

2095- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت الوافدين ) 15�سنة فاأكرث ( ح�سب اأق�سام الن�ساط الإقت�سادي  والنوع

2196- توزيع م�ستخدمي احلا�سب الآيل والإنرتنت العمانيني )5 �سنوات فاأكرث ( ح�سب نوع ال�سعوبة / الإعاقة والنوع
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ملخ�ص تنفيذي

على م�ستوى الأ�سر العمانية: 
• )43.1%( من االأ�صر العمانية  حتوز على جهاز مذياع.	
• )96.5%( من االأ�صر العمانية  حتوز على جهاز تلفاز.	
• )24.1%( من االأ�صر العمانية  حتوز على خط هاتف ثابت.	
•  )97.3%( من االأ�صر العمانية  حتوز على جهاز هاتف نقال.	
• )63.1%( من االأ�صر العمانية  حتوز على جهاز حا�صوب.	
• )40.4%( من االأ�صر العمانية  لديها ا�صرتاك اإنرتنت.	

على م�ستوى ال�سكان: 
• ) 66.4% ( من العمانيني ي�صتخدمون احلا�صوب  وحوايل )41.7%( ي�صتخدمون 	

االإنرتنت، يقابلها من الوافدين )28.5%( للحا�صوب و) 23.2%( للإنرتنت .
•  ) 72.1%( من العمانيني يف حمافظة  م�صقط ي�صتخدمون احلا�صوب و) %56.3( 	

ي�صتخدمون االنرتنت ، وتعترب هذه املحافظة اأعلى املحافظات بهذا اخل�صو�س .

• )83.1 %( من االأطفال العمانيني يف العمر ) 5 – 14 �صنة ( ي�صتخدمون احلا�صوب  	
و) 28.7%( ي�صتخدمون االإنرتنت ، يقابلها من الوافدين )68.2%( للحا�صوب و   

)43.4%( للإنرتنت.

• ) 85.7% ( من فئة ال�صباب العمانيني ) 15 – 24 �صنة ( ي�صتخدمون احلا�صوب  	
و    للحا�صوب   )%28.2( الوافدين  من  يقابلها  االإنرتنت.  ي�صتخدمون  و)%62.5( 

)23.7%( للإنرتنت.

• العمانيني 	 ال�صكان  الفئة من  ن�صف هذه  ، حوايل   ) �صنة   64 –  25  ( الكبار  فئة 
فهي  االنرتنت  مل�صتخدمي  كثريًا  الن�صبة   هذه  تقل  بينما   ، احلا�صوب  ي�صتخدمون 
للحا�صوب و) %21.5(  الوافدين )%25.4(  يقابلها من   ،  ) اإىل) %39.2  ت�صل 

للإنرتنت.
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• وال 	 احلا�صوب  ي�صتخدمون  فاأكرث(  �صنة  العمانيني)65  امل�صنني  من   )%1.8(
تتجاوز) 1.3% ( مل�صتخدمي االنرتنت، يقابلها من الوافدين )33.9%( للحا�صوب 

و) 29.5%( للإنرتنت.

• معظم العمانيني من حملة �صهادة التعليم االأ�صا�صي بفئاته املختلفة والتعليم العايل 	
ي�صتخدمون احلا�صوب حيث ت�صل ن�صب ا�صتخدامهم اإىل حوايل )%98 (.

• ن�صبة 	 فت�صل   ) الثانوية   – االإعدادية   – االبتدائية   ( العام  التعليم  مراحل  اأما 
ا�صتخدام احلا�صوب للعمانيني )25.3%( )57.1%( )75%( على التوايل . 

• م�صتخدمو االنرتنت يف مرحلة التعليم العايل من  اأكرث املراحل ا�صتخداما للنرتنت 	
، فاأكرث من ) 91%( لكل مرحلة من مراحل التعليم العايل ي�صتخدمون االنرتنت ، 
/ حلقة  االأ�صا�صي  التعليم  ومرحلة  العام )%77(  التعليم  دبلوم  ذلك مرحلة   يلي 

ثانية ) %68.1( .

• )80.4%( من العمانيني و )70.3%( من الوافدين يف القطاع احلكومي ي�صتخدمون 	
احلا�صوب مقابل حوايل )68%( من العمانيني  و)63%( من الوافدين ي�صتخدمون 

االنرتنت .

• ي�صتخدمون 	 اخلا�س  القطاع  يف  الوافدين  من  و)%22(  العمانيني  من   )%71(  
الوافدين  من  و)%18.8(  العمانيني  من   )%57.6( ن�صبة  تقابلها  احلا�صوب 

ي�صتخدمون االإنرتنت .

• غري املتزوجني من العمانيني ت�صل ن�صبة ا�صتخدامهم للحا�صب االآيل ) %83.1( 	
فن�صبتهم  املتزوجني  بينما   ، االنرتنت   ا�صتخدام  ن�صبة حوايل )62%( يف  يقابلها 

)46.7%( يف ا�صتخدام  للحا�صب االآيل و )36%( يف ا�صتخدام االنرتنت.



13

• ، هم من 	 االنرتنت  م�صتخدمي  م�صتخدمي احلا�صوب وحوايل )87%( من  )94%( من 
التي   االأن�صطة  اأكرث  من  هو  الن�صاط  هذا  اإن  املالية حيث  الو�صاطة  ن�صاط  امل�صتغلني يف 

ي�صتخدم فيه امل�صتغلون العمانيون احلا�صوب واالنرتنت .

• )94.6%( من م�صتخدمي احلا�صوب، هم من العاملني يف ن�صاط التعليم  و)%87.5( 	
من م�صتخدمي االنرتنت هم من العاملني  يف  الو�صاطة املالية حيث اإن هذين  الن�صاطني 

هما من اأكرث االأن�صطة التي ي�صتخدم فيها امل�صتغلون الوافدون  احلا�صوب واالنرتنت .
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موؤ�صرات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت 

على م�صتوى امل�صاكن واالأ�صر
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  1-1 الأ�سر ح�سب حيازة الأ�سرة لالأجهزة والت�سهيالت املنزلية
      على م�صتوى ال�صلطنة ، يت�صح من ال�صكل )1( اأن: 

• 	 )%96.9( الن�صبة  بلغت  حيث  االأعلى  كانت  النقال  الهاتف  خلط  االأ�صر  حيازة 
الإجمايل االأ�صر  و )97.3%( للأ�صر العمانية .

• اأنواع الت�صهيلت التي حتوزها االأ�صرة حيث بلغت 	  ياأتي خط الهاتف الثابت كاأقل 
الن�صبة )20.9%(  الإجمايل االأ�صر   و )24.1%( للأ�صر العمانية .  

ال�سكل )1( : اإجمايل الأ�سر والأ�سر العمانية ح�سب التوزيع الن�سبي لأجهزة املذياع والتلفاز وخط الهاتف الثابت وخط 
الهاتف النقال واحلا�سوب وا�سرتاك الإنرتنت
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1-2  الأ�سر التي حتوز على جهاز مذياع ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة

•   يت�صح اأن اأعلى ن�صبة حيازة جلهاز املذياع كانت بنوع امل�صكن فيل حيث بلغت )%53.5( 	
الإجمايل االأ�صر مبحافظة الداخلية ، و)54.4%( للأ�صر العمانية مبحافظة م�صقط .

• اأقلها حيازة جلهاز املذياع كانت بنوع امل�صكن غرفة وذلك مبحافظة 	    كما يت�صح اأن 
العمانية.    للأ�صر  و)%4.2(  االأ�صر  الإجمايل   )%4.6( الن�صبة  بلغت  حيث  الو�صطى، 

هذه املتغريات ومتغريات اأخرى مو�صحة بال�صكل )2( وال�صكل)3( .

ال�سكل )2( : التوزيع الن�سبي لإجمايل الأ�سر ح�سب حيازتها جلهاز املذياع ونوع امل�سكن واملحافظة

ال�سكل )3( : التوزيع الن�سبي لالأ�سر العمانية ح�سب حيازتها جلهاز املذياع ونوع امل�سكن واملحافظة
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  1-3 الأ�سر التي حتوز على جهاز مذياع ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة
           �صمن ت�صنيف حيازة االأ�صرة للم�صكن يلحظ من ال�صكلني )4( و)5( اأن : 

•   اأعلى ن�صبة حيازة جلهاز املذياع كانت مب�صاكن امللك حيث بلغت )53.7%( الإجمايل 	
االأ�صر مبحافظة م�صقط .

•  اأما اأعلى ن�صبة حيازة للأ�صر العمانية جلهاز املذياع فكانت مب�صاكن امل�صاعدة  مبحافظة 	
الربميي حيث بلغت )%59.4(.

• وذلك 	 الو�صطى  م�صتوياتها مبحافظة  ادين  اإىل  املذياع  االأ�صر جلهاز  وتنخف�س حيازة 
واالأ�صر  االأ�صر  الإجمايل   )%0.5( من  اأقل  الن�صبة  بلغت  حيث  م�صاعدة  احليازة  بنوع 

العمانية .

ال�سكل )4( : التوزيع الن�سبي لإجمايل الأ�سر ح�سب حيازتها جلهاز املذياع ونوع حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

ال�سكل )5( : التوزيع الن�سبي لالأ�سر العمانية ح�سب حيازتها جلهاز املذياع ونوع حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة
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1-4  الأ�سر التي حتوز على جهاز تلفاز ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة
        يلحظ من ال�صكلني )6( و)7( اأن:-

• ، وذلك مبحافظة �صمال 	 التلفاز كانت بنوع امل�صكن فيل  اأعلى ن�صبة حيازة جلهاز   
الباطنة حيث بلغت )99.2%( الإجمايل االأ�صر ، و)99.4%( للأ�صر العمانية بنف�س 

املحافظة. 
• واأقلها حيازة جلهاز التلفاز كانت بنوع امل�صكن بيت قروي ، وذلك مبحافظة جنوب 	

ال�صرقية حيث بلغت الن�صبة )35%( الإجمايل االأ�صر و)34.8%( للأ�صر العمانية.

• 	

• 	

ال�سكل )6( : التوزيع الن�سبي لإجمايل الأ�سر ح�سب حيازتها جلهاز التلفاز ونوع امل�سكن واملحافظة

ال�سكل )7( : التوزيع الن�سبي لالأ�سر العمانية ح�سب حيازتها جلهاز التلفاز ونوع امل�سكن واملحافظة 
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 1-5   الأ�سر التي حتوز على جهاز تلفاز ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة
    �صمن ت�صنيف حيازة االأ�صرة للم�صكن يت�صح من ال�صكلني )8( و)9( االآتي : 

• الإجمايل 	  )%98.7( بلغت  حيث  امللك  مب�صاكن  التلفاز  جهاز  حيازة  ن�صبة  ترتفع   
االأ�صر مبحافظة م�صقط ،  اأما للأ�صر العمانية فرتتفع ن�صبة احليازة هذة  مب�صاكن 
االإيجار املوؤثث بن�صبة )100%( وذلك يف ثلث حمافظات )�صمال ال�صرقية وم�صندم 

والو�صطى(.
• اأما اأقلها حيازة جلهاز التلفاز فهي مبحافظة الو�صطى بنوع احليازة مقابل عمل 	    

)60.7%( الإجمايل االأ�صر ، ونوع احليازة ملك )77.9%( للأ�صر العمانية.

ال�سكل )8( : التوزيع الن�سبي لإجمايل الأ�سر ح�سب حيازتها جلهاز التلفاز ونوع حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

ال�سكل )9( : التوزيع الن�سبي لالأ�سر العمانية ح�سب حيازتها جلهاز التلفاز ونوع حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة
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1-6   الأ�سر التي حتوز على خط هاتف ثابت ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة
         يت�صح  من ال�صكلني )10( و)11( اأن:-

• اأعلى ن�صبة حيازة خلط الهاتف الثابت كانت بنوع امل�صكن فيل حيث بلغت )%46.9( 	
الإجمايل االأ�صر مبحافظة م�صقط ، و)45.7%( للأ�صر العمانية بنف�س املحافظة .

• مبحافظة 	 وذلك   ، غرفة  امل�صكن  بنوع  كانت  الثابت  الهاتف  خلط  حيازة  واأقلها 
الو�صطى حيث بلغت الن�صبة )0.2%( الإجمايل االأ�صر و)0.5%( للأ�صر العمانية.

ال�سكل )10( : التوزيع الن�سبي لإجمايل الأ�سر ح�سب حيازتها خلط الهاتف الثابت ونوع امل�سكن واملحافظة

ال�سكل )11( : التوزيع الن�سبي لالأ�سر العمانية ح�سب حيازتها خلط الهاتف الثابت ونوع امل�سكن واملحافظة 
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1- 7   الأ�سر التي حتوز على خط هاتف ثابت ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة
  

 �صمن ت�صنيف حيازة االأ�صرة للم�صكن يت�صح من ال�صكلني )12( و)13( االآتي : 
• اأعلى ن�صبة حيازة خلط الهاتف الثابت كانت مب�صاكن امللك حيث بلغت )40.9%(  الإجمايل 	

االأ�صر مبحافظة م�صقط ، و مب�صاكن مقابل عمل بن�صبة )69.6%( للأ�صر العمانية مبحافظة 
جنوب ال�صرقية.

• وذلك 	 وم�صاعدة  موؤثث  اإيجار  احليازة  بنوع  كانت  الثابت  الهاتف  خلط  حيازة  اأقلها  اأما 
واالأ�صر  االأ�صر  الإجمايل  )0.5%(وذلك  من  الن�صبةاأقل  بلغت  حيث  الو�صطى  مبحافظة 

العمانية.

ال�سكل )12( : التوزيع الن�سبي لإجمايل الأ�سر ح�سب حيازتها خلط الهاتف الثابت ونوع حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

ال�سكل )13( : التوزيع الن�سبي لالأ�سر العمانية ح�سب حيازتها خلط الهاتف الثابت ونوع حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة
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1-8   الأ�سر التي حتوز على خط هاتف النقال ح�سب نوع  امل�سكن واملحافظة
      يت�صح جليًا من ال�صكلني )14( و )15(، ما يلي :

• بلغت 	 حيث  فيل  امل�صكن  بنوع  النقال  الهاتف  خلط  االأ�صر  اإجمايل  حيازة  ن�صبة  ترتفع 
)99.1%( مبحافظة جنوب الباطنة .

• اأما االأ�صر العمانية فرتتفع ن�صبة حيازة خط الهاتف النقال بنوع امل�صكن �صقة مبحافظة 	
م�صندم ونوع امل�صكن بيت قروي مبحافظة الربميي حيث بلغت الن�صبة )100%( لكل منها.

• �صجلت حمافظة م�صندم اأدنى انخفا�س حليازة خلط الهاتف النقال وذلك بنوع امل�صكن 	
بيت قروي حيث بلغت الن�صبة )54.3%( الإجمايل االأ�صر ، وبنوع امل�صكن غرفة )%46.2( 

للأ�صر العمانية بنف�س املحافظة .

ال�سكل )14( : التوزيع الن�سبي لإجمايل الأ�سر ح�سب حيازتها خلط الهاتف النقال ونوع امل�سكن واملحافظة 

ال�سكل )15( : التوزيع الن�سبي  لالأ�سر العمانية ح�سب حيازتها خلط الهاتف النقال ونوع امل�سكن واملحافظة
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1-9   الأ�سر التي حتوز على خط هاتف نقال ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة
       �صمن ت�صنيف حيازة االأ�صرة للم�صكن يت�صح من ال�صكلني )16( و )17( ما يلي :- 

•  اأعلى ن�صبة حيازة خلط الهاتف النقال كانت مب�صاكن االإيجار املوؤثث حيث بلغت )%99.4(	
الإجمايل االأ�صر مبحافظة �صمال ال�صرقية.

• اأما بالن�صبة للأ�صر العمانية فاأعلى ن�صبة حيازة خلط الهاتف النقال كانت مب�صاكن االإيجار 	
م�صندم  مبحافظتي  عمل  مقابل  مب�صاكن  وكذلك  والظاهرة  م�صندم  مبحافظتي  املوؤثث 

وجنوب ال�صرقية  حيث بلغت )100%( يف كل منها .

• وذلك 	 مقابل عمل )%87.8(  احليازة  بنوع  كانت  النقال  الهاتف  حيازة خلط  اأقلها  اأما 
الإجمايل االأ�صر مبحافظة الربميي  ، اأما االأ�صر العمانية فاأقلها حيازة خلط الهاتف النقال 

كان مل�صاكن امل�صاعدة مبحافظة م�صندم )%88.5(.

ال�سكل )16( : التوزيع الن�سبي لإجمايل الأ�سر ح�سب حيازتها خلط الهاتف النقال ونوع حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة  
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ال�سكل )17( : التوزيع الن�سبي لالأ�سر العمانية ح�سب حيازتها خلط الهاتف النقال ونوع حيازة الأ�سرة للم�سكن 
واملحافظة
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1-10   الأ�سر التي حتوز على جهاز حا�سوب ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة
     يلحظ من ال�صكلني )18( و)19( اأن:

•  ن�صبة حيازة جهاز احلا�صوب ترتفع بنوع امل�صكن فيل مبحافظة م�صقط حيث بلغت 	
)83.4%( الإجمايل االأ�صر ، و)83.5%( للأ�صر العمانية بنف�س املحافظة.

• االأ�صر 	 الإجمايل  وذلك  قروي  بيت  امل�صكن  بنوع  تنخف�س   هذه  احليازة  ن�صبة  لكن 
مبحافظة جنوب ال�صرقية حيث بلغت الن�صبة )1.7%( ، وبنوع امل�صكن بيت قروي 

بلغت اأقل من )0.5%( للأ�صر العمانية مبحافظة الربميي .

ال�سكل )18( : التوزيع الن�سبي لإجمايل الأ�سر ح�سب حيازتها جلهاز حا�سوب ونوع  امل�سكن واملحافظة

ال�سكل )19( : التوزيع الن�سبي لالأ�سر العمانية ح�سب حيازتها جلهاز حا�سوب ونوع  امل�سكن  واملحافظة
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1-11   الأ�سر التي حتوز على جهاز حا�سوب ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

     �صمن ت�صنيف حيازة االأ�صرة للم�صكن ، يلحظ من ال�صكلني )20( و)21( اأن:
• وذلك 	 بلغت )%75.4(  امللك حيث  كانت مب�صاكن  احلا�صوب  حيازة جلهاز  ن�صبة  اأعلى   

الإجمايل االأ�صر مبحافظة م�صقط.
• املوؤثث 	 العمانية فاأعلى ن�صبة حيازة جلهاز احلا�صوب فكانت مب�صاكن االإيجار  اأما االأ�صر 

مبحافظة الداخلية حيث بلغت )%82.5(.
• لكن اأقلها حيازة جلهاز احلا�صوب كانت مب�صاكن امل�صاعدة وذلك مبحافظة الو�صطى حيث 	

بلغت الن�صبة )2.3%( الإجمايل االأ�صر و)3.3%( للأ�صر العمانية لنف�س املحافظة.

ال�سكل )20( : التوزيع الن�سبي لإجمايل الأ�سر ح�سب حيازتها جلهاز حا�سوب ونوع حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

 

ال�سكل )21( : التوزيع الن�سبي لالأ�سر العمانية ح�سب حيازتها جلهاز حا�سوب ونوع حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة
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1-12   الأ�سر التي لديها ا�سرتاك اإنرتنت ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة
     يت�صح من ال�صكلني )22( و)23( ما يلي:

• ترتفع ن�صبة االإ�صرتاك باالنرتنت بنوع امل�صكن فيل حيث بلغت )65.2%( الإجمايل 	
االأ�صر مبحافظة م�صقط ، و)63.6%( للأ�صر العمانية بنف�س املحافظة.

• اأما ن�صبة اال�صرتاك هذه ف�صجلت اأدنى م�صتوى انخفا�س لها بنوع امل�صكن بيت قروي 	
الإجمايل  وذلك   )%0.5( من   اأقل  الن�صبة  بلغت  حيث  الربميي  مبحافظة  وذلك 

االأ�صر واالأ�صر العمانية .

ال�سكل )22( : التوزيع الن�سبي لإجمايل الأ�سر التي لديها اإ�سرتاك اإنرتنت ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة

ال�سكل )23( : التوزيع الن�سبي لالأ�سر العمانية التي لديها اإ�سرتاك اإنرتنت ح�سب نوع امل�سكن واملحافظة
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1-13   الأ�سر التي لديها ا�سرتاك اإنرتنت ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة
     �صمن ت�صنيف حيازة االأ�صرة للم�صكن يت�صح من ال�صكلني )24( و)25( اأن:

• اأعلى ن�صبة ا�صرتاك باالإنرتنت كانت مب�صاكن امللك حيث بلغت )55.9%( وذلك الإجمايل 	
االأ�صر مبحافظة م�صقط.

• وذلك 	 مقابل عمل  فكانت مب�صاكن  العمانية  للأ�صر  باالإنرتنت  ا�صرتاك  ن�صبة  اأعلى  اأما 
مبحافظة جنوب ال�صرقية حيث بلغت )%62.3(.

• بلغت 	 باالإنرتنت حيث  ا�صرتاك  ن�صبة  اأقلها  كانت  الو�صطى  امل�صاعدة مبحافظة  م�صاكن 
الن�صبة اأقل من  )0.5% ( وذلك الإجمايل االأ�صر وكذلك للأ�صر العمانية .

ال�سكل )24( : التوزيع الن�سبي لإجمايل الأ�سر التي لديها ا�سرتاك انرتنت ح�سب حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة

 

ال�سكل )25( : التوزيع الن�سبي لالأ�سر العمانية التي لديها ا�سرتاك انرتنت ح�سب  حيازة الأ�سرة للم�سكن واملحافظة
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موؤ�صرات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت 

على م�صتوى ال�صكان
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2-1   م�ستخدمو احلا�سوب والإنرتنت ح�سب اجلن�سية )عماين ، وافد(
• العمانيون : ت�صل ن�صبة م�صتخدمي احلا�صوب )66.4%( واالإنرتنت )41.7%( من 	

اإجمايل ال�صكان العمانيني )5 �صنوات فاأكرث(. 

• الوافدون : ت�صل ن�صبة م�صتخدمي احلا�صوب )28.5%(  واالإنرتنت )23.2%( من 	
اإجمايل ال�صكان الوافدين )5 �صنوات فاأكرث( .  

       يت�صح ذلك من ال�صكل)26( :

ال�سكل )26( : التوزيع الن�سبي مل�ستخدمي احلا�سوب والإنرتنت ح�سب اجلن�سية )عماين ، وافد( 
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 2-2 م�ستخدمو احلا�سوب ح�سب اجلن�سية )عماين ، وافد( والنوع )ذكر، اأنثى(
يت�صح من ال�صكل )27( اأن:

• الوافدين 	 للذكور  بينما   )%70.8( العمانيني  للذكور  احلا�صوب  م�صتخدمي  ن�صبة 
)%24.2(

• االإناث 	 بينما   )%62( ن�صبتهن  تبلغ  للحا�صوب  امل�صتخدمات  العمانيات  االإناث 
الوافدات )%43( .

ال�سكل )27( : التوزيع الن�سبي مل�ستخدمي  احلا�سوب ح�سب اجلن�سية ) عماين، وافد( والنوع ) ذكر، اأنثى ( 
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 2-3  م�ستخدمو الإنرتنت ح�سب اجلن�سية )عماين ، وافد( والنوع )ذكر، اأنثى(
 يت�صح من ال�صكل )28( اأن :

• ن�صبة م�صتخدمي االإنرتنت للذكور العمانيني )45.2%( بينما للذكور الوافدين )%19.8( .	

• االإناث العمانيات امل�صتخدمات للإنرتنت تبلغ ن�صبتهن )38.1%(، بينما االإناث الوافدات 	
. )%34.6(

ال�سكل )28( : التوزيع الن�سبي مل�ستخدمي الإنرتنت ح�سب اجلن�سية ) عماين، وافد( والنوع ) ذكر ، اأنثى (
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   2-4 م�ستخدمو احلا�سوب العمانيون ح�سب النوع )ذكور ، اإناث( والتوزيع العمري
     يت�صح من ال�صكل )29( ما يلي : 

• االأطفال              	 فئة  م�صتوى  على  النوع  ح�صب  احلا�صوب  مل�صتخدمي  تذكر  فروقات  ال   
)5– 14 �صنة ( حيث ت�صل للذكور )83%( وللإناث )%83.1(.

• فئة ال�صباب  )15 – 24 �صنة ( فت�صل ن�صبة ا�صتخدام احلا�صوب للذكور )%85.4( 	
وللإناث )%86(.

• فئة الكبار ) 25 – 64 �صنة( تزيد ن�صبة الذكور م�صتخدمي احلا�صوب عن ن�صبة االإناث 	
حيث ت�صل الن�صبة اإىل )59.9%( للذكور و )39.6%( للإناث.

• امل�صنون)65 �صنة فاأكرث ( ، )3% ( من الذكور ي�صتخدمون احلا�صوب ، وال تزيد ن�صبة 	
االإناث عن ) %0.6 (.

ال�سكل )29( : التوزيع الن�سبي للعمانيني )5 �سنوات فاأكرث( امل�ستخدمني للحا�سوب ح�سب النوع والفئات العمرية 
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 2-5  م�ستخدمو الإنرتنت العمانيون ح�سب النوع )ذكور ، اإناث( والتوزيع العمري
يلحظ تقارب ن�صبة م�صتخدمي االإنرتنت العمانيني ح�صب النوع )الذكور واالإناث(على م�صتوى :

 
• فئة  االأطفال )5– 14 �صنة ( حيث تبلغ ن�صبة الذكور )28.1%( واالإناث )%29.3(	

•  فئة ال�صباب  )15 – 24 �صنة ( حيث تبلغ ن�صبة الذكور )62%( واالإناث )%63.1(	

• فئة الكبار ) 25 – 64 �صنة( تزيد ن�صبة الذكور م�صتخدمي االإنرتنت عن ن�صبة االإناث 	
حيث ت�صل الن�صبة اإىل )48.2%( للذكور و)30.4%( للإناث.  

• تزيد 	 ال  كما  االإنرتنت،  ي�صتخدمون  الذكور  ، )2.2% (من   ) فاأكرث  �صنة  امل�صنون)65 
ن�صبة االإناث عن ) %0.5 (.

هذه املتغريات يو�صحها ال�صكل )30 ( 

ال�سكل )30( : التوزيع الن�سبي للعمانيني )5 �سنوات فاأكرث( امل�ستخدمني لالإنرتنت ح�سب النوع والفئات العمرية
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 2-6 م�ستخدمو احلا�سوب الوافدون ح�سب النوع )ذكور ، اإناث( والتوزيع العمري
يلحظ من ال�صكل )31( ما يلي:

• ال  فروقات تذكر مل�صتخدمي احلا�صوب ح�صب النوع )الذكور واالإناث( على م�صتوى 	
فئة  االأطفال )5– 14 �صنة ( حيث ت�صل ن�صبتهم )68.7%( للذكور و )%67.7( 

للإناث.

• لكن هناك تباينًا وا�صحًا يف اال�صتخدام لدى فئة ال�صباب )15 – 24 �صنة (، حيث 	
ت�صل الن�صبة )22.3%( للذكور و )47.7%( للإناث.

• تزيد ن�صبة م�صتخدمي احلا�صوب االإناث عن ن�صبة الذكور يف فئة الكبار ) 25– 64 	
�صنة(، حيث ت�صل الن�صبة اإىل )38%( للإناث و)22.1%( للذكور.

• فئة 	 يف  االإناث   ن�صبة  عن  الذكور  احلا�صوب  م�صتخدمي  ن�صبة  تزيد  العك�س  وعلى 
امل�صنني )65 �صنة فاأكرث ( ، حيث ت�صل )42.8% ( للذكور و) 20.6% ( للإناث.

ال�سكل )31( : التوزيع الن�سبي للوافدون )5 �سنوات فاأكرث( امل�ستخدمني للحا�سوب ح�سب النوع والفئات العمرية 

 

0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

70.0 

 5-14  15-24  25-64 65+ 

68.7 

22.3 22.1 

42.8 

67.7 

47.7 

38.0 

20.6 

%
 

 فئبت العمر

 إناث ذكور



39

2-7   م�ستخدمو الإنرتنت الوافدون ح�سب النوع )ذكور ، اإناث( والتوزيع العمري
     يت�صح من ال�صكل )32( االآتي : 

• م�صتخدمو االإنرتنت ح�صب النوع على م�صتوى فئة  االأطفال )5– 14 �صنة ( تكاد تكون 	
متقاربة ، حيث تبلغ ن�صبة الذكور )44.1%( واالإناث )%42.6(.

• �صنة ( حيث 	 ال�صباب )15– 24  لفئة  الذكور  االإناث عن  لدى  اال�صتخدام  ن�صبة  تزيد 
ت�صل الن�صبة اإىل )41.1%( للإناث و)18.4%( للذكور.

• الكبار                 	 فئة  يف  الذكور  ن�صبة  عن  االإناث  االإنرتنت  م�صتخدمي  ن�صبة  تزيد  كذلك 
)25– 64 �صنة(، حيث ت�صل )32.3%( للإناث و )18.6%( للذكور.

• امل�صنني                       	 فئة  يف  االإناث   ن�صبة  عن  تزيد  الذكور  االإنرتنت  م�صتخدمي  ن�صبة  لكن 
)65 �صنة فاأكرث ( ، حيث ت�صل )38.1% ( للذكور و) 16.7% ( للإناث .  

            

ال�سكل )32( : التوزيع الن�سبي للوافدين )5 �سنوات فاأكرث( امل�ستخدمني لالإنرتنت ح�سب النوع والفئات العمرية 
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2-8 م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون  ح�سب املحافظة
 يت�صح من ال�صكل )33( االآتي : 

• ي�صتخدمون 	  ) فاأكرث  �صنوات   5( م�صقط  حمافظة   يف  ال�صكان  من   )%72.1  (
احلا�صوب وتعترب هذه املحافظة اأعلى املحافظات بهذا اخل�صو�س. اأما اأدنى ن�صبة 

فهي )45%( يف حمافظة الو�صطى .

• اأما بالن�صبة ال�صتخدام االنرتنت فتاأتي حمافظة م�صقط اأي�صًا يف املقدمة  من حيث 	
 )%56.3( العمانيني  ال�صكان  ن�صف  من  فاأكرث  للنرتنت  امل�صتخدمني  ال�صكان 
حمافظة  يف  هي)%11(  ن�صبة   واأدنى  املحافظة.  هذه  يف  االنرتنت  ي�صتخدمون 

الو�صطى .

           

ال�سكل )33( : العمانيون )5 �سنوات فاأكرث( امل�ستخدمون للحا�سوب والنرتنت ح�سب ن�سبتهم من �سكان كل حمافظة 
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2-9   م�ستخدمو  احلا�سوب والنرتنت الوافدون ح�سب املحافظة
• الوافدين يف حمافظة  م�صقط  ي�صتخدمون احلا�صوب وتعترب هذه 	 )38.3%( من 

يف   )%15( فهي  ن�صبة  اأدنى  اأما  اخل�صو�س.  بهذا  املحافظات  اأعلى  املحافظة 
حمافظة الظاهرة .

• اأما بالن�صبة ال�صتخدام االنرتنت فتاأتي حمافظة م�صقط اأي�صًا االأعلى ن�صبة من حيث 	
االنرتنت  ال�صتخدام  ن�صبة   اأدنى  اأما   .  )%32.7( للإنرتنت  امل�صتخدمني  ال�صكان 

فهي )10.8%( وذلك مبحافظة �صمال ال�صرقية.

                وال�صكل )34( يو�صح هذه املتغريات ومتغريات اأخرى.

ال�سكل )34( : الوافدون )5 �سنوات فاأكرث( امل�ستخدمون للحا�سوب والنرتنت ح�سب ن�سبتهم من �سكان كل حمافظة 
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2-10   م�ستخدمو  احلا�سوب والنرتنت العمانيون  امللتحقون حالياً بالتعليم 
            ح�سب املرحلة التعليمية

              يلحظ من ال�صكل )35( االآتي :
• اأعلى ن�صبة ا�صتخدام للحا�صوب )100 %( هم من امللتحقني حاليا بالتعليم يف املراحل 	

التعليمية االآتية: تعليم اأ�صا�صي/حلقة ثانية  ، ودبلوم التعليم العام ،  والدبلوم.
• اأما اأدنى ن�صبة ال�صتخدام احلا�صوب هي مرحلة ما قبل االبتدائية )%33.6(.	
• 	  )%97.8( العليا  الدرا�صات  مرحلة  هي  االنرتنت  ال�صتخدام  ن�صبة  اأعلى  اإن  كما 

واأدناها ما قبل االبتدائية )%4.9( .

ال�سكل )35( : العمانيون امللتحقون حالياً بالتعليم )5-29 �سنة( امل�ستخدمون للحا�سوب والنرتنت ح�سب ن�سبتهم من 
ال�سكان يف كل مرحلة تعليمية 
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2-11   م�ستخدمو  احلا�سوب والنرتنت العمانيون  امللتحقون �سابقاً بالتعليم
           ح�سب املرحلة التعليمية

         يت�صح من ال�صكل )36(اأن :

• ترتفع ن�صبة ا�صتخدام للحا�صوب )99 %( لدى امللتحقني �صابقًا بالتعليم يف املرحلة 	
االبتدائية  للمرحلة  احلا�صوب  ا�صتخدام  ن�صبة  وتنخف�س  الدبلوم.   : التعليمية 

.)%19.6(

• العليا 	 الدرا�صات  مبرحلة  �صابقًا  للملتحقني  ترتفع  االنرتنت  ا�صتخدام  ن�صبة 
)97.8%(  وتنخف�س للمرحلة االبتدائية )%9.8( .

ال�سكل )36( : العمانيون امللتحقون �سابقاً بالتعليم )5-29 �سنة( امل�ستخدمون للحا�سوب والنرتنت ح�سب ن�سبتهم من 
ال�سكان يف كل مرحلة تعليمية 
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2-12  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون ح�سب احلالة التعليمية
• �صهادة 	 حملة  من  للعمانيني   )%  99.7( هي  للحا�صوب  ا�صتخدام  ن�صبة  اأعلى 

املاج�صتري. وادين ن�صبة ا�صتخدام للحا�صوب هي )6.7 %( للعمانيني الذين حالتهم 
التعليمية: يقراأ ويكتب . 

• اأعلى ن�صبة ال�صتخدام االنرتنت هي )97.9%( للعمانيني من حملة �صهادة املاج�صتري 	
حالتهم  الذين  للعمانيني   )%  3.4( هي  للإنرتنت  ا�صتخدام  ن�صبة  واأقل  اأي�صًا.  

التعليمية يقراأ ويكتب .

                يت�صح ذلك من ال�صكل )37(

ال�سكل ) 37 (   : العمانيون ح�سب احلالة التعليمية )15 �سنة فاأكرث( امل�ستخدمون للحا�سوب والنرتنت ح�سب ن�سبتهم 
من ال�سكان يف كل حالة تعليمية 
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2-13  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت الوافدون ح�سب احلالة التعليمية  
             يلحظ من ال�صكل )38( ما يلي :

• ن�صبة اال�صتخدام ترتفع للوافدين من حملة �صهادة الدكتوراه حيث ت�صل الن�صبة اإىل 	
الوافدين  اإ�صتخدام  )98.8 %( للحا�صو ب و )96.1( للإنرتنت.  تنخف�س ن�صبة 
،اأما  واإبتدائية  ويكتب  يقراأ  التعليمية  حالتهم  ممن   )%  3.4( اىل   للحا�صوب 

ا�صتخدام االنرت نت فينخف�س اىل )2،1%( ممن حالتهم التعليمية اإبتدائية .

ال�سكل ) 38 (   الوافدون ح�سب احلالة التعليمية )15 �سنةفاأكرث( امل�ستخدمون للحا�سوب والنرتنت ح�سب ن�سبتهم 
من ال�سكان يف كل حالة تعليمية 
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  2-14  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون ح�سب العالقة بقوة العمل 
              يلحظ من ال�صكل )39( ما يلي:

• 	 ، احلا�صوب  ي�صتخدمون    ، للدرا�صة  املتفرغني  العمانيني  الطلبة  من   )%98.7(
اأعلى  من  الن�صب  هذه  تعترب  حيث  االنرتنت.  )73.6%(ي�صتخدمون  ن�صبة  يقابلها 

الن�صب .

•  اأدنى ن�صبة ا�صتخدام للحا�صوب واالإنرتنت فهي لغري القادرين على العمل حيث بلغت 	
)4.7%( للحا�صوب  و )3.1%( للإنرتنت. 

• اأما بالن�صبة للقوة العاملة العمانية ، فت�صل ن�صب اال�صتخدام للم�صتغلني )%71.4( 	
للحا�صوب و)59%( للإنرتنت ، اأما ن�صب اال�صتخدام للباحثني عن عمل ) %73.8( 

للحا�صوب، و)54.7%( للإنرتنت . 

ال�سكل ) 39 (   العمانيون ح�سب العالقة بقوة العمل )15 �سنة فاأكرث( امل�ستخدمون للحا�سوب  والنرتنت ح�سب 
ن�سبتهم من ال�سكان يف كل عالقة
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2-15 م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت الوافدون ح�سب العالقة بقوة العمل 
            يت�صح من ال�صكل )40( االآتي:

• )93.5%( من الطلبة الوافدين املتفرغني ي�صتخدمون احلا�صوب من اإجمايل الطلبة 	
املتفرغني يقابلها ن�صبة )85.2%( للنرتنت. وهي اأعلى ن�صب ا�صتخدام. 

• اأدنى ن�صب ا�صتخدام للحا�صوب واالإنرتنت فهي للم�صتغلني ، حيث بلغت )%21.4( 	
للحا�صوب و)18.1%( للإنرتنت . 

ال�سكل ) 40 (   الوافدون ح�سب العالقة بقوة العمل )15 �سنة فاأكرث( امل�ستخدمون للحا�سوب  والنرتنت ح�سب 
ن�سبتهم من ال�سكان يف كل عالقة  
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 2-16م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون ح�سب احلالة العملية 
          يت�صح من ال�صكل )41( اأن :

•  )76%( من العمانيني الذين يعملون باأجر ي�صتخدمون احلا�صوب مقابل حوايل )%63( 	
ي�صتخدمون االنرتنت ، وهذه اأعلى ن�صب ا�صتخدام.

• اأدنى ن�صب ا�صتخدام العمانيني للحا�صوب واالإنرتنت فهي للذين يعملون حل�صابهم،حيث 	
بلغت )27.3%( للحا�صوب و)17.5%( للإنرتنت .

   ال�سكل ) 41 (   العمانيون ح�سب احلالة العملية )15 �سنة فاأكرث( امل�ستخدمون للحا�سوب  والنرتنت ح�سب ن�سبتهم  من 
ال�سكان يف كل حالة  
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2-17 م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت الوافدون ح�سب احلالة العملية 
         يت�صح من ال�صكل )42( اأن :

• )60.2%( من اأ�صحاب االأعمال الوافدين  ي�صتخدمون احلا�صوب مقابل حوايل)%55(	
ي�صتخدمون االنرتنت،  وهذه اأعلى ن�صب ا�صتخدام.

• اأدنى ن�صب ا�صتخدام الوافدين للحا�صوب واالإنرتنت فهي للذين يعملون بدون اأجر، حيث 	
بلغت )17.8%( للحا�صوب و)13.8%( للإنرتنت .

               

 ال�سكل ) 42 (   الوافدون ح�سب احلالة العملية )15 �سنة فاأكرث( امل�ستخدمون للحا�سوب والنرتنت ح�سب ن�سبتهم من 
ال�سكان يف كل حالة  



50

 2-18م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون ح�سب القطاع 
           يت�صح من ال�صكل )43( اأن :

•  )80.4%( من العمانيني يف القطاع احلكومي ي�صتخدمون احلا�صوب مقابل )%68( 	
منهم ي�صتخدمون االنرتنت.

• يف 	 ويعملون  احلا�صوب  ي�صتخدمون  ممن   )%21.9( اإىل  الن�صبة  هذه  وتنخف�س 
القطاع العائلي يقابلها ن�صبة )12.3%( للنرتنت .

              

ال�سكل ) 43 (    العمانيون  امل�ستغلون )15 �سنة فاأكرث( ح�سب القطاع امل�ستخدمون للحا�سوب والنرتنت ح�سب ن�سبتهم 
من ال�سكان يف كل قطاع
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2-19  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت الوافدون ح�سب القطاع
            يت�صح من ال�صكل )44( اأن : 

• )70.3%( من الوافدين  يف القطاع احلكومي ي�صتخدمون احلا�صوب مقابل حوايل 	
)63%( ي�صتخدمون االنرتنت .

• اأما بالن�صبة للعاملني يف القطاع العائلي فتنخف�س هذه الن�صبة اإىل )4.4%( ممن 	
ي�صتخدمون احلا�صوب تقابلها ن�صبة )3%( ممن ي�صتخدمون االنرتنت .

              

 ال�سكل ) 44 (   الوافدون امل�ستغلون )15 �سنة فاأكرث( ح�سب القطاع  امل�ستخدمون للحا�سوب  والنرتنت ح�سب ن�سبتهم 
من ال�سكان يف كل قطاع
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2-20  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون ح�سب احلالة الزواجية 
           يت�صح من ال�صكل )45( اأن :

• )83.1%( من غري املتزوجني من العمانيني ، ي�صتخدمون احلا�صوب  يقابلها حوايل 	
)62%( ممن ي�صتخدمون االإنرتنت .

• وتنخف�س هذه الن�صبة للأرامل اإىل )3.4%(  للحا�صوب و)2.3%(  للنرتنت .	
        

ال�سكل ) 45 (   العمانيون )15 �سنة فاأكرث( ح�سب احلالة الزواجية  امل�ستخدمون للحا�سوب  والنرتنت ح�سب ن�سبتهم 
من ال�سكان يف كل حالة

 



53

2-21  م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت الوافدون ح�سب احلالة الزواجية 
          يت�صح من ال�صكل )46( اأن :

• ) 26.3%( من املتزوجني من الوافدين ، ي�صتخدمون احلا�صوب،  يقابلها )%22،2( 	
ممن ي�صتخدمون االإنرتنت .

• وتنخف�س هذه الن�صبة للأرامل اإىل )11.1%( للحا�صوب و )8.9%( للنرتنت . 	
         

ال�سكل ) 46 (    الوافدون )15 �سنة فاأكرث( ح�سب احلالة الزواجية  امل�ستخدمون للحا�سوب  والنرتنت ح�سب ن�سبتهم 
من ال�سكان يف كل حالة  
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  2-22م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون ح�سب نوع ال�سعوبة / الإعاقة 
          يت�صح من ال�صكل )47( اأن :

• احلا�صوب 	 ي�صتخدمون  النظارة  مع  حتى  النظر  �صعوبة  لديهم  ممن   )%22( حوايل 
يقابلها ن�صبة  )17% ( للنرتنت .

• منهم 	 ي�صتخدمون  ممن  ن�صبة  فتنخف�س  بالنف�س  االعتناء  �صعوبة  لديهم   ممن  اأما 
احلا�صوب اإىل )3.9%( و )2.6%( ممن ي�صتخدمون االنرتنت. 

            

ال�سكل ) 47 (   العمانيون ح�سب نوع ال�سعوبة / الإعاقة )5 �سنوات فاأكرث( امل�ستخدمون للحا�سوب  والنرتنت ح�سب 
ن�سبتهم من ال�سكان يف كل �سعوبة / اإعاقة
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 2-23م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون ح�سب اأق�سام املهن 
       يت�صح من ال�صكل )48( اأن :

• اأكرث االق�صام املهنية ا�صتخداما للحا�صوب هي مهنة ) االخت�صا�صيون يف املو�صوعات  	
العلمية والفنية واالإن�صانية( حيث ت�صل ن�صبتهم اإىل )97.2%( ، وكذلك احلال يف 

ا�صتخدام االنرتنت حيث تبلغ ن�صبتهم )%91.8(. 

• اأما اأقل مهنة ا�صتخداما للحا�صوب واالنرتنت فهي مهنة الزراعة وتربية احليوانات 	
 )%9.7( و  للحا�صوب   )%17.8( عن  ن�صبهم  تزيد  ال  حيث  وال�صيد  والطيور 

للإنرتنت .

 ال�سكل ) 48 (   العمانيون امل�ستغلون )15 �سنة فاأكرث( امل�ستخدمون للحا�سوب والنرتنت ح�سب اأق�سام املهن من 
اإجمايل ال�سكان لكل مهنة
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  2-24م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت الوافدون ح�سب اأق�سام املهن  
             يت�صح من ال�صكل )49( اأن :

• اأكرث االق�صام املهنية ا�صتخداما للحا�صوب هي مهنة )االخت�صا�صيون يف املو�صوعات 	
العلمية والفنية واالإن�صانية( وتبلغ ن�صبتهم )92.9%( ، وكذلك احلال يف ا�صتخدام 

االنرتنت حيث تبلغ ن�صبتهم )86 %(. 

• اأما اأقل مهنة ا�صتخداما للحا�صوب واالنرتنت فهي مهنة الزراعة وتربية احليوانات 	
و)%1.5(  للحا�صوب   )%2( حوايل  اإىل  ن�صبتهم  ت�صل  حيث  وال�صيد  والطيور 

للنرتنت . 

ال�سكل ) 49 (    الوافدون امل�ستغلون )15 �سنة فاأكرث( امل�ستخدمون للحا�سوب والنرتنت ح�سب اأق�سام املهن من اإجمايل 
ال�سكان لكل مهنة
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  2-25م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت العمانيون ح�سب اأق�سام الن�ساط القت�سادي 
            يلحظ من ال�صكل )50( االآتي: 

• ، هم من 	 االنرتنت  )94%( من م�صتخدمي احلا�صوب وحوايل )87%( من م�صتخدمي 
التي   االأن�صطة  اأكرث  من  هو  الن�صاط  اإن هذا  املالية حيث  الو�صاطة  ن�صاط  امل�صتغلني يف 

ي�صتخدم فيه امل�صتغلون العمانيون احلا�صوب واالنرتنت .

• اأما اأقل االأن�صطة االقت�صادية ا�صتخداما للحا�صوب واالنرتنت هو ن�صاط �صيد االأ�صماك 	
اإجمايل  من   ، للإنرتنت   )%6( و  للحا�صوب   )%14( حوايل  اإىل  ن�صبتهم  ت�صل  حيث 

امل�صتغلني العمانيني بهذا الن�صاط .  

ال�سكل ) 50 (   العمانيون امل�ستغلون )15 �سنة فاأكرث( امل�ستخدمون للحا�سوب والنرتنت ح�سب اأق�سام الن�ساط القت�سادي 
من اإجمايل ال�سكان لكل ن�ساط اقت�سادي
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  2-26م�ستخدمو احلا�سوب والنرتنت الوافدون ح�سب اأق�سام الن�ساط القت�سادي 
        يلحظ من ال�صكل )51( االآتي: 

• )94.6%( من م�صتخدمي احلا�صوب، هم من العاملني يف ن�صاط التعليم  و)%87.5( 	
من م�صتخدمي االنرتنت هم من العاملني  يف  الو�صاطة املالية حيث اإن هذين  الن�صاطني 

هما من اأكرث االأن�صطة التي ي�صتخدم فيها امل�صتغلون الوافدون  احلا�صوب واالنرتنت .

• الزراعة 	 ن�صاط  هو  واالنرتنت  للحا�صوب  ا�صتخداما  االقت�صادية  االأن�صطة  اأقل  اأما 
وال�صيد واحلراجة فت�صل ن�صبتهم اإىل )2.9%( للحا�صوب و )2.2%( للإنرتنت ، من 

اإجمايل امل�صتغلني الوافدين بهذا الن�صاط .

 ال�سكل ) 51 (   الوافدون امل�ستغلون )15 �سنة فاأكرث( امل�ستخدمون للحا�سوب والنرتنت ح�سب اأق�سام الن�ساط القت�سادي 
من اإجمايل ال�سكان لكل ن�ساط اقت�سادي
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امل�صطلحات والتعاريف
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املحافظة: 
تنق�صم ال�صلطنـة اإىل اأحـد  ع�صر ق�صمـاأً اإدارياأ ي�صمـى كل منهـا حمافظـة ، وهي )م�صقـط، ظفـار، 
م�صندم، الربميي، الداخلية، �صمال الباطنة ، جنوب الباطنة، جنوب ال�صرقية ، �صمال ال�صرقية، 

الظاهرة ، الو�صطى( .
بيانات امل�سكن

اأنواع امل�ساكن :
فيال: م�صكن يتاألف من دور اأو اأكرث مت�صلني ب�صلم داخلي يوؤدي اإىل كافة مكوناتها، ويحيط

                 بالفيل عادة �صور خارجي ي�صم املبنى وامل�صاحة املحيطة به والتي قد تكون حديقة. 
عربي: م�صكن من غرفة اأو اأكرث و مرافق متل�صقة اأو متجاورة تتخللها غالبًا ف�صحة �صماوية

                 ت�صكل جزءًا ال يتجزاأ من املبنى، و يحيط به اأحيانا �صور خارجي. وتعترب املباين ذات 
                 االأ�صقف الهرمية اأو الدائرية املنت�صرة يف حمافظة ظفار مبثابة مبـــــان  عربية رغــــــــم 

                كونها كتلة معمارية واحدة ولي�س بها ف�صحة �صماوية. 
�سقة: تتاألف من غرفة اأو اأكرث مع املرافق اخلا�صة بها )مطبخ ودورة مياه( ب�صرط اأن ال 

              تزيد عن دور واحد. ويغلق عليها جميعا باب خارجي واحد اأو اأكرث، وغالبًا ما تكــــون 
                ال�صقة  جزءًا من عمارة اأو فيل اأو مبنى عربي.

عن متباعدة  تكون  ما  وعادًة  متجاورة  ومرافق  اأكرث  اأو  غرفة  من  يتاألف  م�صكن  قروي: 
                 بع�صها وهو موؤلف من دور  واحد  وحماط كليًا اأو جزئيًا ب�صور خارجي، ويكون امل�صكن 
                القروي غالبًا مبنيًا من الطني و اخل�صب واأحيانًا من اال�صمنت كما قد يكون كل جزء

                 منه مبني من مواد تختلف عن املواد امل�صتخدمة يف اأجزائه االأخرى. 
اأو اال�صمنت  من  مبنية  خارجي  ب�صور  حماطة   وغري  واحدة  غرفة  من  يتاألف  م�صكن  غرفة: 
              الطني اأو احلجر وقد يلحق بها مرفق كدورة مياه، ب�صرط اأن ال تزيد عن دور  واحد.

                 وغالبًا ما تكرث هذه الغرف يف املزارع وت�صتخدم ل�صكن عمال املزارع. 
فهي  ال�صندقة  اأما  النخيل.  �صعف  من   اأ�صا�صًا  مقام  م�صكن  هو  العري�س  �سندقة:  عري�ش/ 

                 مبنى مبني من اخل�صب، وعادًة ما تكرث ال�صندقة باملزارع اأو قرب االإن�صاءات.
اأخرى:   اأي م�صكن ال ينطبق عليه اأي نوع من االأنواع �صابقة الذكر.
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حيازة الأ�سرة للم�سكن:
 ملك: اإذا كان امل�صكن مملوكًا لرب االأ�صرة التي تقيم بامل�صكن اأو الأحد اأفرادها، ويعترب امل�صكن

             مملوكًا للأ�صرة حتى لو كان مرهونًا.
 اإيجار غري موؤثث: اإذا كانت االأ�صرة م�صتاأجرة للم�صكن بدون اأثاث.

 اإيجار موؤثث: اإذا كـانت االأ�صـرة م�صتاأجـرة للم�صكـن موؤثثـًا. وال يعتبـر امل�صكـن موؤثثــًا يف حالــة
               توفر املكيفات وال�صتائر فقط، واإمنا يجب توفر جميع م�صتلزمات ال�صكن العتبار امل�صكن 

             )اإيجار موؤثث(.
 مقابل عمل: اإذا كانت جهـة العمـل خ�صـ�صـت هذا امل�صـكن ملن يعمـل لديهـا �صــواء كـانت هـذه
            اجلهة حكومية اأو خا�صة، و�صواء كان امل�صكن ملكًا جلهة العمل اأو تقوم هي بدفع االإيجار

             للمالك االأ�صلي.
 م�ساعدة: اإذا كانت االأ�صرة تقيم يف م�صكن مقدم اإليها بدون مقابل من قبل اأحد االأقارب اأو

             غريهم ب�صرط اأال تكون قد متلكت هذا امل�صكن.
 اأخرى: اإذا كانت االأ�صرة مقيمة بامل�صكن بطريقة حيازة اأخرى مل تذكر اآنفًا.

 الأجهزة والت�سهيالت املنزلية: 
هي ما حتوزه االأ�صرة من كل نوع من االأجهزة والت�صهيلت مثل: اأجهزة املذياع )الراديو(، اأجهزة 
التلفاز، خط الهاتف الثابت، خط الهاتف النقال، جهاز حا�صوب )كمبيوتر(، ا�صرتاك انرتنت  
وال  ي�صرتط متلك االأ�صرة لهذه التجهيزات بل يكفي حيازتها وا�صتخدامها فقط، كما هي احلال 

عند اإيجار �صقة مفرو�صة مثل. وعند ا�صتيفاء بيانات احليازة يراعى ما يلي: 
 تقت�صر حيازة االأ�صرة جلهاز املذياع )الراديو( على ما هو موجود داخل امل�صكن وال ي�صمل جهاز 

املذياع )الراديو( املوجود يف ال�صيارة اأو بالهواتف املحمولة اأو غري ذلك.
اأيًا كان م�صدرها ونوعها مبا يف ذلك   ت�صمل حيازة االأ�صرة خلط الهاتف النقال كل اخلطوط 

البطاقات مدفوعة القيمة.
اإىل  باالإ�صافة  اجليب،  حا�صبات  اأي�صا  )الكمبيوتر(  احلا�صوب  جلهاز  االأ�صرة  حيازة  ت�صمل   

احلا�صبات ال�صخ�صية واملحمولة اأيًا كان نوعها.
 ت�صمل حيازة االأ�صرة ال�صرتاك االإنرتنت كافة اأنواعه مبا يف ذلك البطاقات مدفوعة القيمة.
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بيانات الأفراد
اجلن�صية: هي تابعية الفرد اإىل دولة معينة، ومت تق�صيم اجلن�صية اإىل )عماين ، وافد( الوافد : 

ي�صمل  كل اجلن�صيات  االأخرى غري العمانية.
النوع: يق�صد به نوع الفرد �صواء كان ذكرًا اأو اأنثى . 

اللتحاق بالتعليم )لالأفراد العمانيني( :
ملتحق حالياً: اإذا كان الفرد ملتحقًا وقت العد يف اأي مرحلة من مراحل التعليم النظامي اأو

                    يف كلية من الكليات التقنية العليا اأو كليات العلوم التطبيقية  اأو مراكز  التدريب املهني
                 ولو كان التعليم فيها م�صائيًا.

التحق �سابقاً: اإذا كان الفرد قد �صبق له االلتحاق باإحدى املراحل التعليمية املذكورة اآنفًا ثم
                  تركها �صواء بعد اإنهاء املرحلة اأو قبل ذلك.

مل يلتحق اأبداً: الفرد الذي مل ي�صبق له االلتحاق باأي مرحلة درا�صية. وكذلك الفرد الذي ترك
                  ال�صف االأول االبتدائي دون اأن يتمه بنجاح.

احلالة التعليمية: 
اأعلى موؤهل تعليمي للفرد:

يقراأ ويكتب: الفرد القادر على القراءة والكتابة معًا ولكنه ال يحمل موؤهًل درا�صيًا من اأي نوع ،
                  وكذلك ي�صمل الفرد الذي مل ينه اأي مرحلة درا�صية بنجاح. 

ابتدائية: الفرد الذي اأنهى بنجاح املرحلة االبتدائية وح�صل على ال�صهادة  االبتدائية يف نظام
                 التعليم العام .

اإعدادية: الفرد الذي اأنهى بنجاح املرحلة االإعدادية وح�صل على ال�صهادة  االإعدادية يف نظام
                 التعليم العام.
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ثانوية: الفرد الذي اأنهى بنجاح املرحلة الثانوية وح�صل على ال�صهادة الثانوية العامة اأو ما
             يعادلها يف نظام التعليم العام .

تعليم اأ�سا�سي/حلقة اأوىل: الفرد الذي اأنهى بنجاح ال�صفوف من )1-4(يف نظام التعليم
             االأ�صا�صي.

تعليم اأ�سا�سي/حلقة ثانية: الفرد الذي اأنهى بنجاح ال�صفوف من )5- 10(يف نظام التعليم
             االأ�صا�صي.

تعليم ما بعد الأ�سا�سي/ دبلوم التعليم العام: الفرد الذي اأنهى بنجاح ال�صفوف من
            )11-12( يف نظام التعليم االأ�صا�صي.

دبلوم: يق�صد بها حالة الفرد التعليمية الذي اأنهى بنجاح اإحدى الكليات املتو�صطة  وح�صل على
             �صهادة الدبلوم.

بكالوريو�ش/ لي�سان�ش: الفرد الذي اأنهى بنجاح املرحلة اجلامعية وح�صل على �صهادة
             البكالوريو�س/ اللي�صان�س.

ماج�ستري: الفرد الذي اأنهى بنجاح التعليم العايل بعد اجلامعة وح�صل على �صهادة املاج�صتري. 
الدكتوراه: الفرد الذي اأنهى بنجاح التعليم العايل بعد اجلامعة واملاج�صتري وح�صل على �صهادة

             الدكتوراه.
ا�ستخدام الأفراد لأدوات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت :

ا�ستخدام احلا�سب الآيل: يق�صد به االأفراد الذين ي�صتخدمون احلا�صب االآيل)كمبيوتر( 
             �صواء كان داخل امل�صكن اأو خارجه.

ا�ستخدام الإنرتنت: يق�صد به االأفراد الذين ي�صتخدمون �صبكة االإنرتنت �صواء كان داخل
             امل�صكن اأو خارجه.
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احلالة الزواجية :
والأغرا�س  قبل.   الزواج من  له  �صبق  قد  يكن  الفرد متزوجًا ومل  يكن  اإذا مل  اأبداً:  يتزوج  مل 
              التعداد ي�صنف يف هذه احلالة اأي�صًا كل االأفراد الذين مت عقد قرانهم فقط ومل يقرتن

              ذلك بزفاف )الدخول(.
 متزوج: اإذا كان الفرد مرتبطًا بعقد زواج �صرعي اقرتن بالزفاف )الدخول( �صواء كان وقت 
العتبار يكفي  ال  الزواج  عقد  فاإن  وهكذا  ال.  اأم  قرينه  مع  موجودًا  الزمني  االإ�صناد            

              الفرد متزوجًا.
 مطلق: لكل فرد انتهى زواجه بالطلق. وي�صرتط العتبار الفرد مطلقًا اأال يكون قد عقد بعد

              طلقه زواجًا ال يزال �صاريًا حتى يوم االإ�صناد الزمني واإال اعترب متزوجًا.
 اأرمل: لكل فرد فقد قرينه بالوفاة ومل يتبع ذلك بزواج اآخر.

العالقة بقوة العمل:
اأو اأنثى( الذي بلغ )15 �صنة فاأكرث( من العمر، والذي زاول خلل امل�ستغل :هو الفرد )ذكرا 
              االأ�صبوع ال�صابق لليلة االإ�صناد الزمني، وملدة �صاعة واحدة على االأقل، عمل ذا قيمة

              اقت�صادية داخل امل�صكن اأو خارجه، �صواء كان ذلك العمل حل�صابه اخلا�س اأو يف م�صروع 
              ميلكه اأحد اأفراد االأ�صرة، اأو حل�صاب الغري. 

العمر، من  اأكرث(  اأو  )15�صنة  بلغ  الذي   ) اأنثى  اأو  ذكرًا   ( الفرد  هو   : عمل  عن  الباحث 
           القادر على العمل والراغب فيه، والذي مل يزاول خلل االأ�صبوع ال�صابق لليلة االإ�صناد
املذكور. االأ�صبوع  نهاية  باحثا عن عمل ومل يجده حتى  لكنه كان  اأي عمل كان  الزمني            

التفرغ لالأعمال املنزلية: اإذا كان الفرد يقت�صر ن�صاطه على االأعمال املنزلية داخل م�صكنه،
اأي من اأنه ال تنطبق عليه  ولي�س طالبا. كما  لي�س م�صتغًل وال يبحث عن عمل  اأنه  اأي             
              احلاالت االأخرى. 
اأو  املعاهد  اأو  املدار�س  اإحدى  يف  م�صجل  الفرد  كان  اإذا  نظامي(:  )طالب  متفرغ  طالب 

              اجلامعات ب�صكل نظامي ولو كان يزاول عمل اإىل جانب درا�صته.
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احلاالت من  اأي  عليه  تنطبق  وال  العمل   على  القادر  العمل/مكتفي:الفرد  يف  يرغب  ل 
معونات من  اأو  امل�صتثمرة،  اأمواله  اإيرادات  اأو  اإيجار ممتلكاته  من  يعي�س  واإمنا  ال�صابقة                  
الفرد ي�صمل  وكذلك  العمل،  يرغب يف  ال  اأو  ذويه،  من  معااًل  كان  اأو  الغري  من  اإليه  ترد                  

                املتقاعد الذي ال يبحث عن عمل.
التدبري اأعمال  ذلك  يف  مبا  عمل،  باأي  القيام  ي�صتطيع  ال  الذي  الفرد  العمل:  على  قادر  غري 
التعداد  والأغرا�س  ذهنية  اأو  ج�صدية  بعاهة  اإ�صابته  اأو  �صنه  كرب  ب�صبب  وذلك  املنزيل           

                ي�صنف نزالء ال�صجون يف هذه الفئة ما عدا املوقوفني.

القطاع: هو قطاع املن�صاأة التي يعمل بها الفرد ويتكون من اإحدى احلاالت التالية:-
حكومي: اإذا كان الفرد م�صتغل يف من�صاأة مملوكة كليا للدولة، وهي التي تقوم باإدارة �صوؤونها وتوجيه
                ن�صاطها. وي�صمل هذا القطاع على �صبيل املثال: الوزارات و االإدارات و املدار�س و امل�صت�صفيات

                احلكومية وامل�صاجد التي ت�صرف عليها الدولة.
خا�ش: اإذا كان الفرد م�صتغـــل يف من�صاأة مملوكـــة لفرد اأو اأكرث مثل: )ال�صركات واملوؤ�ص�صات(  قامـــوا 
                 باإن�صائها بغر�س الربح. وغالبًا تكون هذه املن�صاآت لها �صجل جتاري/ترخي�س بلدي. وكذلك

                 يعترب القطاع )خا�س( لكل فرد م�صتغل يف من�صاأة مثل : بيع املياه )تنكر(، �صيارات االأجرة ، 
                 �صيارات بيع الغاز، �صيارات �صفط املجاري، �صيادو االأ�صماك. 
                ويدخل يف من�صاآت القطاع اخلا�س اأي�صا تلك املن�صاآت التي ت�صرتك كل من احلكومة و االأفراد 

                 يف  ملكية راأ�س مالها.
نفقتها، وعلى  للأ�صرة  مملوكة  من�صاأة  يف  م�صتغل  الفرد  كان  اإذا  املنظم(:  غري  عائلي)القطاع 
وال جتاري  �صجل  لديها  يوجد  وال  الربح  اإىل  تهدف  التي  االأ�صرية  امل�صاريع  اأي�صًا  وي�صمل            
              ت�صريح من اأي جهة حكومية. ومثال : ذلك خياطة وبيع امللب�س اأو الكميم، وبيع املاأكوالت
يف يعمل  الذي  املزارع  والبخور،  املجامر  و�صناعة  ال�صعفيات،  و�صناعة  املنزل،  يف  املعدة            

                مزرعة. وكذلك العمالة املنزلية الذين يعملون على نفقة االأ�صرة.
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اأهلي: اإذا كــان الفــرد م�صتغــًل يف من�صــاأة ممــلوكــة للمجتمــع. ومثل هذه املن�صـــاآت متـــار�س ن�صــاطـهـــا
           الأغرا�س ثقافية اأو اجتمـاعية ولـي�س لغـر�س الربح مثل : االأندية الريا�صية والثقـافيـة ، واجلـمـعيات  

          اخلريية ،املجال�س العامة ... الخ.
لهيئات  مملوكة  من�صاأة  اأو  والكنائ�س(  دينية)كامل�صاجد  من�صاأة  يف  م�صتغل  الفرد  كان  اإذا  اأخرى: 
طابع ذات  هنا  املنظمات  تكون  ما  وغالبا  �صفارة.  اأو  دولية  اأو  اإقليمية  اأو  وطنية  منظمات  اأو         

          غري اقت�صادي.
ن�صاط  �صمن  مهنته  الفرد  فيه  ميار�س  الذي  الو�صع  العملية  باحلالة  يق�صد  العملية:  احلالة 

          اقت�صادي معني، وتنق�صم اإىل: 
وي�صتخدم اأو جتارة  مهنة  م�صتقل يف  يعمل  اأو  اخلا�صة  من�صاأته  يعمل يف  الذي  الفرد  �ساحب عمل: 
اأ�صرته، اأفراد  من  هوؤالء  كان  ولو  مقطوع،  عيني   اأو  نقدي  اأجر  لقاء  اأكرث  اأو  م�صتغل  عمله  يف          

           وال يعترب حملة االأ�صهم يف ال�صركات امل�صاهمة اأ�صحاب عمل ولو عملوا بها.
اأال �صريطة  جتارة   اأو  حرفة  يف  م�صتقل  يعمل  اأو  من�صاأته،  يف  يعمل  الذي  الفرد  حل�سابه:  يعمل 

           ي�صتخدم  اأحدًا باأجر واإال فاإنه �صاحب  �صاحب عمل. 
اأو حكومية  من�صاأة  اأو  فردًا  الغري  هذا  كان  �صواء  الغري،  حل�صاب  يعمل  الذي  الفرد  باأجـــر:  يعمل 

يومي،   ( منتظم  دوري  نحو  على  يتقا�صاه  مقطوع  عيني  اأو  نقدي  اأجر  لقاء  وذلك  خا�صة،        
           اأ�صبوعي، �صهري،... الخ ( اأو على اأ�صا�س االإنتاج بالقطعة. 

مقابل يتقا�صى  اأن  دون  بغريها  اأو  باأ�صرته  خا�س  م�صروع  يف  يعمل  الذي  الفرد  اأجر:  بدون  يعمل 
           ذلك اأجرًا حمددًا.

خ�صار،  مزارع  جامعي،  مدر�س  اأطفال،  طبيب  مثل  امل�صتغل  الفرد  يوؤديه  الذي  العمل  نوع  هي  املهنة  
          معلم ابتدائي، حما�صب، مهند�س بناء، فرا�س، حار�س، مذيع تلفزيوين، حلق رجايل، خمرج 

           اإذاعي، راعي اإبل، مدير مبيعات، اأمني م�صتودع، ...الخ.
الرئي�صية مهنته  الفرد  فيه  ميار�س  الذي  االقت�صادي  القطاع  اأو  املجال  هو  القت�سادي:  الن�ساط   
يف  بالتجزئة  )البيع  باملفرق  غذائية  مواد  بيع  املخابز(،  منتجات  )�صنع  خباز  مثل:  احلالية          
فيها(،  ال�صائدة  ال�صلع  هي  التبغ  اأو  وامل�صروبات  االأغذية  تكون  التي  املتخ�ص�صة  املتاجرغري          
)اأن�صطة اأ�صنان  طبيب  الثانوي(  )التعليم  ثانوي   معلم  االأ�صماك(،  )�صيد  �صمك  �صياد       

          املمار�صة الطبية وطب االأ�صنان( حما�صب يف بنك )اأنواع الو�صاطة النقدية االأخرى( .
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ال�صعوبة/االإعاقة  ب�صبب  املفرو�صة  والقيود  ال�صعف  بها  يق�صد  م�صطلح  هي  الإعاقة:  ال�سعوبة/ 
الفرد بني  للتفاعل  ال�صلبية  اجلوانب  اإىل  وترمز  احلياة  مواقف  يف  وامل�صاركة  الفرد  ن�صاط  على        

         )مع و�صعه ال�صحي( والعوامل املحيطة به)العوامل البيئية وال�صخ�صية(.
هل الفرد يعاين من اأي �صعوبة يف ممار�صة احلياة اليومية ؟ 

يعاين منها التي قد  اليومية  ال�صعوبات يف ممار�صة احلياة  الإعاقات: حددت   / ال�سعوبات  اأنواع 
: االآتي  ح�صب  ال�صعوبات  لهذه  االإجابات  �صنفت  وقد  حاالت،   )7( يف  االأفراد  بع�س     

           1- ال �صعوبة،              2-  بع�س ال�صعوبة،              3-   ال اأ�صتطيع مطلقا.
�سعوبة النظر حتى مع النظارة: عدم القدرة على االإب�صار كليًا، اأو وجود �صعوبة يف االإب�صار

          حتى با�صتخدام النظارات الطبية.
ال�صمع  يف  �صعوبة  وجود  ،اأو  كليًا  ال�صمع  على  القدرة  انعدام  ال�سماعة:  مع  حتى  ال�سمع  �سعوبة 

          حتى مع ا�صتخدام  اأداة م�صاعدة.
و�صائل با�صتخدام  ال�صلمل حتى  و�صعود  امل�صي  القدرة على  ال�سلم: عدم  اأو �سعود  امل�سي  �سعوبة 

         امل�صاعدة )املعينات(.
التذّكر، والرتكيز، واتخاذ القرار. اأو وجود �صعوبة على  اأو الرتكيز: عدم القدرة  �سعوبة التذكر 
وارتداء الطعام  وتناول  اال�صتحمام  على  �صعوبة  وجود  اأو  القدرة  عدم  بالنف�ش:  العتناء  �سعوبة 

          امللب�س.
من له  االآخرين  تفهم  اأو  االآخرين  فهم  يف  التوا�صل  �صعوبة  املعتادة:  باللغة  التوا�سل  �سعوبة 

          خلل التوا�صل باللغة املعتادة.
من االأعلى  اجلزء  على حتريك  كليًا  القدرة  انعدام  اجل�سم:   الأعلى من  اجلزء  �سعوبة حركة 

          اجل�صم كاليدين اأو وجود �صعوبة يف االنحناء والركوع )تاأدية ال�صلة(.
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املجموعة االأوىل

)امل�صاكن واالأ�صر(

املرفـــــــق )1( اجلـــــداول



71

االمجالي مساكو أخرى غرفة بيت قروي شقة بيت عربي فيال

37.9 17.9 12.9 23.0 30.0 37.5 53.4 مسقط

28.9 22.9 10.7 40.4 21.1 36.9 42.6 ظفار

36.3 18.2 15.1 31.8 16.8 37.3 43.3 مسهدم

34.9 19.9 19.4 31.4 29.4 32.1 51.3 الربميي

43.5 20.6 21.3 31.0 25.3 44.2 53.5 الداخلية

33.4 18.0 17.0 28.5 17.6 37.3 41.9 مشال الباطهة

38.7 13.8 17.5 35.1 24.7 40.9 46.4 جهوب الباطهة

29.3 16.2 14.5 18.8 20.8 29.7 42.3 جهوب الشرقية

30.3 22.1 14.6 23.0 19.3 31.9 38.6 مشال الشرقية

41.2 16.8 20.8 30.4 20.0 44.5 52.0 الظاهرة

7.6 8.3 4.6 5.0 19.0 8.8 8.5 الوسطى

35.7 17.6 15.9 25.8 26.7 37.2 48.4 السلطهة

إجمالي األسر التي تحىز على جهاز مذياع حسب نىع المسكن والمحافظة: 1جدول 
نوع املسكو

احملافظة

االمجالي مساكو أخرى غرفة بيت قروي شقة بيت عربي فيال

48.0 37.4 18.4 40.8 36.3 45.6 54.4 مسقط

39.7 28.0 17.3 45.4 29.4 43.3 43.8 ظفار

44.2 50.0 30.8 34.9 25.0 44.4 45.3 مسهدم

44.1 28.6 19.2 25.0 31.7 40.3 51.9 الربميي

50.1 30.3 24.8 41.2 37.2 47.9 54.1 الداخلية

40.1 32.1 24.3 34.8 22.3 39.9 42.7 مشال الباطهة

45.3 24.4 31.0 45.3 32.6 44.9 47.0 جهوب الباطهة

32.4 11.5 19.2 16.8 26.5 31.2 42.4 جهوب الشرقية

34.9 22.7 17.7 25.3 25.4 34.6 39.1 مشال الشرقية

49.4 35.7 19.0 38.3 28.1 48.7 52.8 الظاهرة

6.7 8.7 4.2 5.0 15.4 7.8 6.5 الوسطى

43.1 21.7 20.7 28.6 33.5 41.0 49.1 السلطهة

نوع املسكو
احملافظة

األسر العمانية التي تحىز على جهاز مذياع حسب نىع المسكن والمحافظة: 2جدول 
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اإلمجالي أخرى مساعدة مقابل عنل إجيار مؤثث إجيار غري مؤثث ملك

37.9 21.2 40.2 28.7 31.5 28.9 53.7 مسقط

28.9 16.4 22.0 16.8 19.1 17.5 43.9 ظفار

36.3 14.3 35.8 17.7 23.3 22.4 44.5 مسندم

34.9 28.6 51.0 25.1 19.7 27.3 49.5 الربميي

43.5 26.6 41.8 21.6 26.9 27.7 51.7 الداخلية

33.4 29.8 30.2 17.3 22.4 19.8 41.6 مشال الباطنة

38.7 38.9 32.7 16.8 28.6 25.1 46.6 جنوب الباطنة

29.3 31.6 22.5 21.2 20.5 21.1 33.0 جنوب الشرقية

30.3 41.3 26.0 16.0 21.0 19.4 35.8 مشال الشرقية

41.2 42.9 30.2 21.4 23.5 23.9 50.5 الظاهرة

7.6 0.0 0.0 8.6 15.6 9.1 7.0 الوسطى

35.7 25.0 31.7 22.4 24.6 25.3 45.3 السلطنة

حيازة األسرة للنسكن
احملافظة

إجمالي األسر التي تحىز على جهاز مذياع حسب حيازة األسرة للمسكن والمحافظة: 3جدول 

اإلمجالي أخرى مساعدة مقابل عنل إجيار مؤثث إجيار غري مؤثث ملك

48.0 29.9 42.3 28.6 33.0 35.4 53.8 مسقط

39.7 15.0 22.9 26.1 18.4 28.7 44.0 ظفار

44.2 16.7 40.2 28.6 29.4 33.5 45.6 مسندم

44.1 100.0 59.4 26.5 25.4 34.0 49.4 الربميي

50.1 44.6 45.2 51.2 30.2 38.6 51.7 الداخلية

40.1 32.5 31.3 24.5 26.6 25.8 41.7 مشال الباطنة

45.3 48.0 34.6 27.9 38.7 33.7 46.7 جنوب الباطنة

32.4 34.0 23.0 15.9 28.5 28.9 33.0 جنوب الشرقية

34.9 46.3 29.4 15.4 20.0 27.8 35.9 مشال الشرقية

49.4 50.0 36.8 23.1 24.5 35.4 50.9 الظاهرة

6.7 0.0 0.0 4.0 5.9 5.3 6.9 الوسطى

43.1 30.2 33.7 28.5 27.2 33.3 45.3 السلطنة

حيازة األسرة للنسكن
احملافظة

األسر العمانية التي تحىز على جهاز مذياع حسب حيازة األسرة للمسكن والمحافظة: 4جدول 
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إمجالي مساكو أخرى غرفة بيت قروي شقة بيت عربي فيال

96.1 71.5 83.8 91.1 96.8 96.3 98.8 مسقط

92.6 68.4 73.3 86.3 96.6 93.7 99.1 ظفار

93.5 69.7 72.9 50.4 94.2 95.4 98.7 مسهدم

92.9 48.3 67.9 54.3 97.8 94.9 99.0 الربميي

92.9 54.5 64.5 82.3 93.2 95.0 98.8 الداخلية

92.4 57.7 68.1 78.7 93.5 96.4 99.2 مشال الباطهة

93.5 57.6 71.5 73.8 95.2 95.5 99.1 جهوب الباطهة

89.4 24.9 63.8 35.0 93.8 94.8 99.1 جهوب الشرقية

88.1 25.2 60.7 74.9 92.8 93.0 98.1 مشال الشرقية

90.0 52.3 57.1 81.0 93.2 95.6 98.8 الظاهرة

73.7 40.7 65.1 76.6 87.3 95.4 96.1 الوسطى

92.9 56.2 69.5 74.4 96.1 95.3 98.9 السلطهة

إجمالي األسر التي تحىز على جهاز تلفاز حسب نىع المسكن والمحافظة: 5جدول 
نوع املسكو

احملافظة

امجالي مساكو أخرى غرفة بيت قروي شقة بيت عربي فيال

98.1 89.9 83.1 89.8 97.0 97.4 99.3 مسقط
97.1 73.5 78.5 88.4 99.3 96.2 99.3 ظفار

95.9 25.0 38.5 58.7 95.0 96.3 98.8 مسهدم

98.6 100.0 90.4 50.0 98.1 98.3 99.2 الربميي

96.8 26.9 64.8 85.7 94.4 96.4 99.0 الداخلية

97.5 32.1 63.0 79.1 92.9 97.5 99.4 مشال الباطهة

97.4 36.6 59.8 75.3 97.7 96.9 99.3 جهوب الباطهة

92.4 27.5 47.5 34.8 95.6 95.6 99.2 جهوب الشرقية

92.7 15.8 56.8 74.8 95.0 94.1 98.4 مشال الشرقية

96.7 16.7 47.3 83.3 92.8 97.2 99.1 الظاهرة

78.7 45.2 73.2 76.8 92.3 96.5 96.0 الوسطى

96.5 49.5 67.9 74.2 96.9 96.6 99.2 السلطهة

نوع املسكو
احملافظة

األسر العمانية التي تحىز على جهاز تلفاز حسب نىع المسكن والمحافظة: 6جدول 
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اإلمجالي أخرى مساعدة مقابل عنل إجيار مؤثث إجيار غري مؤثث ملك

98.1 72.9 96.5 88.5 94.2 97.4 98.8 مسقط
97.1 90.2 92.2 95.9 99.3 98.9 97.1 ظفار

95.9 100.0 90.8 100.0 100.0 97.4 95.9 مسندم

98.6 100.0 93.8 97.1 98.6 98.6 98.6 الربميي

96.8 88.0 89.2 92.6 84.9 97.6 97.0 الداخلية

97.5 93.7 90.9 89.8 89.5 96.1 97.8 مشال الباطنة

97.4 84.0 89.0 91.8 99.2 97.5 97.5 جنوب الباطنة

92.4 76.6 93.2 98.6 95.6 97.4 91.8 جنوب الشرقية

92.7 46.3 89.4 87.7 100.0 95.6 92.6 مشال الشرقية

96.7 94.4 84.8 86.2 78.7 96.0 97.1 الظاهرة

78.7 100.0 93.3 88.0 100.0 88.3 77.9 الوسطى

96.5 85.5 91.8 90.3 94.7 97.3 96.5 السلطنة

األسر العمانية التي تحىز على جهاز تلفاز حسب حيازة األسرة للمسكن والمحافظة: 8جدول 

حيازة األسرة للنسكن
احملافظة
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امجالي مساكو أخرى غرفة بيت قروي شقة بيت عربي فيال

30.6 1.4 3.3 6.6 28.8 12.9 46.9 مسقط

15.5 0.3 2.4 1.4 13.1 7.7 32.3 ظفار

27.7 0.0 1.6 1.6 12.4 27.1 41.8 مسهدم

14.0 0.7 0.8 0.0 10.8 10.5 28.3 الربميي

26.8 0.3 1.5 8.5 14.3 23.0 40.6 الداخلية

12.7 0.4 1.1 3.2 10.0 11.3 23.2 مشال الباطهة

14.6 0.2 1.4 4.7 7.7 12.5 24.3 جهوب الباطهة

14.4 0.1 0.7 0.8 11.6 11.2 38.3 جهوب الشرقية

14.2 0.6 1.2 1.5 14.5 12.4 26.6 مشال الشرقية

23.1 0.4 0.9 5.8 10.3 22.0 38.1 الظاهرة

1.0 0.2 0.2 0.7 1.6 2.1 1.9 الوسطى

20.9 0.7 1.6 3.3 22.0 13.9 36.3 السلطهة

إجمالي األسر التي تحوز على خط هاتف ثابت حسب نوع المسكن والمحافظة: 9جدول 
نوع املسكو

احملافظة

امجالي مساكو أخرى غرفة بيت قروي شقة بيت عربي فيال

33.2 2.3 6.3 8.2 20.7 15.6 45.7 مسقط

21.5 0.0 1.9 1.2 17.1 8.6 33.0 ظفار

37.3 0.0 7.7 3.2 12.5 35.5 45.1 مسهدم

21.1 14.3 1.9 0.0 9.0 16.5 29.4 الربميي

32.6 1.7 2.4 13.3 15.0 25.9 41.1 الداخلية

15.8 1.2 0.8 5.1 5.6 12.3 23.3 مشال الباطهة

18.2 0.0 4.4 7.2 6.3 14.3 24.6 جهوب الباطهة

16.9 0.2 1.1 0.8 12.1 12.2 38.6 جهوب الشرقية

17.2 1.0 1.9 1.7 10.9 13.8 27.1 مشال الشرقية

30.6 0.0 2.4 9.9 9.3 25.6 38.6 الظاهرة

0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 1.5 0.8 الوسطى

24.1 0.7 3.2 4.2 17.3 15.9 35.9 السلطهة

األسر العمانية التي تحوز على خط هاتف ثابت حسب نوع المسكن والمحافظة: 10جدول 

نوع املسكو
احملافظة
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اإلمجالي أخرى مساعدة مقابل عنل إجيار مؤثث إجيار غري مؤثث ملك

30.6 7.8 16.1 31.8 27.2 21.9 40.9 مسقط

15.5 6.0 5.9 10.5 12.1 7.2 24.4 ظفار

27.7 14.3 23.6 5.6 8.9 11.1 37.6 مسندم

14.0 14.3 2.0 4.3 7.8 6.9 28.0 الربميي

26.8 6.9 14.9 5.9 20.0 8.5 35.4 الداخلية

12.7 5.8 4.5 3.1 7.5 6.9 16.9 مشال الباطنة

14.6 9.7 5.4 2.3 24.3 5.2 19.4 جنوب الباطنة

14.4 14.0 5.6 6.5 10.7 6.7 17.8 جنوب الشرقية

14.2 2.2 4.6 2.0 14.2 6.5 18.6 مشال الشرقية

23.1 9.5 9.9 2.2 11.1 7.3 32.3 الظاهرة

1.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.7 0.7 الوسطى

20.9 7.1 9.1 15.0 17.5 14.0 26.6 السلطنة

إجمالي األسر التي تحوز على خط هاتف ثابت حسب حيازة األسرة للمسكن والمحافظة: 11جدول 
حيازة األسرة للنسكن

احملافظة

اإلمجالي أخرى مساعدة مقابل عنل إجيار مؤثث إجيار غري مؤثث ملك

33.2 17.8 16.9 21.1 17.4 15.7 40.8 مسقط
21.5 6.5 6.4 25.7 12.2 10.3 24.5 ظفار

37.3 16.7 28.7 28.6 35.3 18.2 39.5 مسندم

21.1 100.0 3.1 20.6 5.6 7.4 28.6 الربميي

32.6 13.0 17.7 58.0 23.7 9.0 35.5 الداخلية

15.8 6.3 5.3 7.1 5.2 5.3 17.0 مشال الباطنة

18.2 12.0 5.6 11.5 42.8 5.7 19.4 جنوب الباطنة

16.9 17.0 6.0 69.6 12.4 9.4 17.8 جنوب الشرقية

17.2 2.4 5.5 35.4 7.3 6.5 18.6 مشال الشرقية

30.6 11.1 14.6 24.6 7.4 8.5 32.6 الظاهرة

0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.7 الوسطى

24.1 9.7 10.2 25.8 16.4 11.4 26.6 السلطنة

األسر العمانية التي تحوز على خط هاتف ثابت حسب حيازة األسرة للمسكن والمحافظة: 12جدول 

حيازة األسرة للنسكن
احملافظة
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امجالي مساكو أخرى غرفة بيت قروي شقة بيت عربي فيال

98.4 96.3 96.6 95.8 98.5 97.5 98.9 مسقط

97.8 95.5 96.2 95.9 98.3 97.1 98.7 ظفار

94.3 81.8 91.6 54.3 97.3 94.9 97.9 مسهدم

94.8 87.4 88.5 77.1 97.5 95.2 95.0 الربميي

96.4 92.5 89.4 90.1 97.6 95.7 98.7 الداخلية

96.3 88.9 90.1 90.0 97.6 96.7 98.8 مشال الباطهة

97.0 92.7 91.3 87.7 97.5 97.0 99.1 جهوب الباطهة

95.6 84.3 89.1 89.2 97.9 96.2 98.4 جهوب الشرقية

94.9 78.5 90.1 89.0 97.4 95.1 98.6 مشال الشرقية

96.3 82.1 88.9 90.8 98.3 97.4 98.8 الظاهرة

93.8 87.6 96.1 91.8 97.6 97.3 98.2 الوسطى

96.9 91.2 91.8 90.1 98.3 96.5 98.7 السلطهة

إجمالي األسر التي تحوز على خط هاتف نقال حسب نوع المسكن والمحافظة: 13جدول 
نوع املسكو

احملافظة

امجالي مساكو أخرى غرفة بيت قروي شقة بيت عربي فيال

98.5 96.1 95.4 98.0 98.6 97.3 99.0 مسقط

98.2 96.6 93.8 96.0 98.5 97.5 98.7 ظفار

94.4 37.5 46.2 52.4 100.0 94.4 98.0 مسهدم

96.1 100.0 92.3 100.0 98.2 96.6 95.0 الربميي

97.0 75.6 80.8 88.9 98.3 95.8 98.8 الداخلية

97.3 60.7 80.7 86.2 97.9 96.9 98.7 مشال الباطهة

97.7 68.3 75.5 83.4 97.5 97.2 99.1 جهوب الباطهة

95.9 83.1 69.5 89.2 99.1 96.2 98.4 جهوب الشرقية

95.1 69.1 78.6 87.2 96.9 94.9 98.6 مشال الشرقية

97.5 38.1 73.2 88.3 98.7 97.6 98.9 الظاهرة

92.3 82.6 88.7 91.6 84.6 97.0 98.2 الوسطى

97.3 84.4 84.4 89.3 98.4 96.6 98.8 السلطهة

نوع املسكو
احملافظة

األسر العمانية التي تحوز على خط هاتف نقال حسب نوع المسكن والمحافظة: 14جدول 
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اإلمجالي أخرى مساعدة مقابل عنل إجيار مؤثث إجيار غري مؤثث ملك

98.5 96.3 96.5 97.9 98.2 98.6 98.6 مسقط

98.2 97.2 96.4 99.2 99.1 99.1 98.1 ظفار
94.4 100.0 88.5 100.0 100.0 98.1 94.2 مسندم

96.1 100.0 95.3 97.1 91.5 97.9 95.3 الربميي

97.0 96.7 92.5 99.4 99.3 98.3 96.9 الداخلية

97.3 94.7 92.9 95.9 98.8 98.0 97.3 مشال الباطنة

97.7 92.0 92.3 93.4 98.8 98.1 97.7 جنوب الباطنة

95.9 91.5 95.9 100.0 97.8 98.1 95.7 جنوب الشرقية

95.1 78.0 91.9 96.9 99.1 97.2 95.0 مشال الشرقية

97.5 94.4 91.8 98.5 100.0 97.9 97.5 الظاهرة

92.3 100.0 93.3 96.0 94.1 98.9 92.0 الوسطى

97.3 94.7 94.2 98.0 98.5 98.3 97.1 السلطنة

حيازة األسرة للنسكن
احملافظة

األسر العمانية التي تحوز على خط هاتف نقال حسب حيازة األسرة للمسكن والمحافظة: 16جدول 
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امجالي مساكو أخرى غرفة بيت قروي شقة بيت عربي فيال

66.4 9.7 16.4 14.1 70.5 42.2 83.4 مسقط

42.7 7.6 6.9 16.4 48.7 27.9 66.3 ظفار

46.2 12.1 3.2 3.1 62.4 41.0 72.3 مسهدم

51.7 4.6 2.5 2.9 63.1 41.0 79.6 الربميي

58.4 3.3 3.4 22.4 56.4 51.1 80.8 الداخلية

50.6 3.1 3.3 15.3 55.8 49.4 77.9 مشال الباطهة

51.7 1.7 4.0 17.8 50.9 47.6 75.7 جهوب الباطهة

38.1 0.5 3.0 1.7 49.1 35.4 72.4 جهوب الشرقية

43.6 0.9 2.8 10.5 57.4 41.4 72.3 مشال الشرقية

55.4 13.4 2.6 19.9 47.3 56.6 81.9 الظاهرة

9.5 1.1 3.5 1.8 34.9 20.1 18.4 الوسطى

54.2 5.5 5.8 12.7 63.5 44.8 78.4 السلطهة

إجمالي األسر التي تحىز على جهاز حاسىب حسة نىع المسكن والمحافظة: 17جدول 
نوع املسكو

احملافظة

امجالي مساكو أخرى غرفة بيت قروي شقة بيت عربي فيال

73.6 31.5 37.5 32.7 75.3 49.9 83.5 مسقط

52.8 8.7 11.5 19.1 56.3 32.8 67.3 ظفار

55.6 12.5 7.7 6.3 67.5 48.8 73.7 مسهدم

70.4 42.9 17.3 0.0 64.4 61.5 81.3 الربميي

69.1 6.7 12.3 33.8 75.2 56.9 81.5 الداخلية

62.2 10.7 18.1 23.7 63.9 53.9 78.4 مشال الباطهة

63.0 12.2 17.5 27.8 62.5 54.0 76.2 جهوب الباطهة

43.9 0.6 7.9 1.8 65.0 38.8 73.0 جهوب الشرقية

52.4 1.0 8.5 12.4 67.4 45.7 73.2 مشال الشرقية

71.8 7.1 20.5 34.4 58.8 65.0 82.8 الظاهرة

7.4 1.0 1.4 1.9 23.1 15.1 13.7 الوسطى

63.1 8.4 20.1 16.4 69.8 50.7 78.7 السلطهة

نوع املسكو
احملافظة

األسر العمانية التي تحىز على جهاز حاسىب حسة نىع المسكن والمحافظة: 18جدول 
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اإلمجالي أخرى مساعدة مقابل عنل إجيار مؤثث إجيار غري مؤثث ملك

66.4 28.0 50.3 56.5 70.9 63.3 75.4 مسقط

42.7 22.4 25.2 30.6 57.4 29.3 53.9 ظفار

46.2 71.4 43.4 19.2 43.3 39.5 53.5 مسندم

51.7 28.6 49.0 11.7 44.5 47.3 74.7 الربميي

58.4 18.6 44.0 13.0 70.6 45.3 69.8 الداخلية
50.6 44.0 37.4 12.5 49.8 39.7 63.1 مشال الباطنة

51.7 30.6 32.2 6.7 54.9 36.6 64.3 جنوب الباطنة

38.1 33.3 31.1 13.7 47.3 28.0 43.7 جنوب الشرقية

43.6 15.2 30.2 5.4 51.5 35.1 52.7 مشال الشرقية

55.4 42.9 33.7 7.7 58.8 34.3 72.3 الظاهرة

9.5 22.2 2.3 14.3 34.4 20.0 5.7 الوسطى

54.2 28.6 37.0 29.9 60.8 49.3 63.4 السلطنة

إجمالي األسر التي تحىز على جهاز حاسىب حسة حيازة األسرة للمسكن والمحافظة: 19جدول 
حيازة األسرة للنسكن

احملافظة

اإلمجالي أخرى مساعدة مقابل عنل إجيار مؤثث إجيار غري مؤثث ملك

73.6 67.3 53.8 55.9 74.0 71.2 75.5 مسقط

52.8 22.8 26.7 62.2 60.0 52.2 54.1 ظفار

55.6 83.3 47.1 64.3 76.5 60.2 55.2 مسندم

70.4 100.0 57.8 58.8 53.5 59.9 76.3 الربميي

69.1 34.8 52.1 74.1 82.5 62.8 70.0 الداخلية

62.2 46.6 43.5 60.2 61.7 54.6 63.2 مشال الباطنة

63.0 42.0 35.9 39.3 70.4 53.4 64.4 جنوب الباطنة

43.9 40.4 32.4 75.4 53.3 46.2 43.8 جنوب الشرقية

52.4 14.6 36.4 66.2 56.4 53.4 52.8 مشال الشرقية

71.8 50.0 49.1 55.4 75.5 60.5 73.0 الظاهرة

7.4 50.0 3.3 44.0 41.2 37.2 5.7 الوسطى

63.1 39.0 41.6 58.8 67.3 62.8 63.6 السلطنة

األسر العمانية التي تحىز على جهاز حاسىب حسة حيازة األسرة للمسكن والمحافظة: 20جدول 
حيازة األسرة للنسكن

احملافظة
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امجالي مساكو أخرى غرفة بيت قروي شقة بيت عربي فيال

48.5 2.5 9.6 8.0 50.6 25.1 65.2 مسقط

28.2 1.3 4.2 6.6 30.8 16.1 48.0 ظفار

32.0 3.0 1.2 0.8 42.9 27.5 52.8 مسهدم

30.2 0.7 1.2 0.0 37.0 19.1 53.0 الربميي

35.5 0.7 1.6 10.7 36.4 27.6 52.1 الداخلية

31.2 1.0 1.7 8.1 39.6 27.2 52.1 مشال الباطهة

31.4 0.2 2.0 6.1 33.6 26.7 48.8 جهوب الباطهة

23.6 0.2 1.8 0.6 32.9 20.0 51.2 جهوب الشرقية

22.9 0.2 1.4 2.4 34.3 19.3 42.4 مشال الشرقية

33.2 3.4 1.7 8.0 31.6 30.5 52.5 الظاهرة

5.5 0.4 1.2 1.1 17.5 13.9 10.5 الوسطى

35.4 1.4 3.3 5.3 44.1 24.6 55.1 السلطهة

نوع املسكو
احملافظة

إجمالي األسر التي لديها اشتراك إنترنت حسب نىع المسكن والمحافظة: 21جدول 

امجالي مساكو أخرى غرفة بيت قروي شقة بيت عربي فيال

53.9 7.0 27.8 14.3 54.7 30.7 63.6 مسقط

35.7 1.2 6.9 7.1 36.7 18.5 48.6 ظفار

39.4 0.0 7.7 1.6 45.0 33.5 54.9 مسهدم

41.8 0.0 13.5 0.0 38.4 30.0 53.9 الربميي

42.0 2.5 7.1 16.3 48.4 30.8 52.5 الداخلية

37.7 2.4 11.2 12.6 47.0 29.7 52.0 مشال الباطهة

38.3 0.0 13.1 9.4 41.3 30.5 49.0 جهوب الباطهة

27.1 0.3 6.8 0.7 48.2 21.9 51.4 جهوب الشرقية

27.4 0.3 5.0 3.0 37.9 21.3 42.8 مشال الشرقية

42.9 4.8 15.1 14.1 35.6 35.3 53.0 الظاهرة

4.6 0.2 0.0 1.1 15.4 11.9 7.4 الوسطى

40.4 1.8 14.1 6.7 48.8 28.1 54.3 السلطهة

األسر العمانية التي لديها اشتراك إنترنت حسب نىع المسكن والمحافظة: 22جدول 
نوع املسكو

احملافظة
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اإلمجالي أخرى مساعدة مقابل عنل إجيار مؤثث إجيار غري مؤثث ملك

48.5 21.5 30.7 43.3 54.0 44.6 55.9 مسقط

28.2 13.9 14.3 20.3 38.9 18.3 36.3 ظفار

32.0 28.6 29.2 13.5 34.4 25.3 37.5 مسندم

30.2 14.3 11.2 7.4 23.9 26.1 45.9 الربميي

35.5 8.0 24.1 8.5 50.4 27.1 42.5 الداخلية

31.2 28.9 22.2 8.7 36.0 26.8 37.9 مشال الباطنة
31.4 18.1 15.9 4.0 39.1 22.7 38.9 جنوب الباطنة

23.6 26.3 16.3 10.5 33.4 18.5 26.5 جنوب الشرقية

22.9 2.2 15.8 2.9 34.9 20.4 27.1 مشال الشرقية

33.2 23.8 17.5 4.5 43.4 21.4 43.0 الظاهرة

5.5 0.0 0.0 7.6 18.8 13.1 3.4 الوسطى

35.4 18.2 20.7 22.1 43.6 33.1 40.3 السلطنة

إجمالي األسر التي لديها اشتراك إنترنت حسب حيازة األسرة للمسكن والمحافظة: 23جدول 

حيازة األسرة للنسكن
احملافظة

اإلمجالي أخرى مساعدة مقابل عنل إجيار مؤثث إجيار غري مؤثث ملك

53.9 52.3 32.9 43.7 56.1 50.4 55.8 مسقط
35.7 14.2 15.0 43.2 44.5 35.3 36.4 ظفار

39.4 33.3 35.6 42.9 52.9 43.9 39.0 مسندم

41.8 100.0 15.6 44.1 29.6 33.2 46.7 الربميي

42.0 15.2 28.7 54.9 56.4 37.5 42.6 الداخلية

37.7 31.1 25.9 48.0 41.5 36.5 38.0 مشال الباطنة

38.3 24.0 17.7 29.5 53.1 33.4 39.0 جنوب الباطنة

27.1 31.9 17.2 62.3 40.1 32.5 26.6 جنوب الشرقية
27.4 2.4 18.9 32.3 32.7 31.9 27.2 مشال الشرقية

42.9 27.8 25.7 30.8 59.6 36.7 43.5 الظاهرة

4.6 0.0 0.0 28.0 29.4 26.6 3.4 الوسطى

40.4 25.1 23.4 44.0 49.1 42.2 40.4 السلطنة

حيازة األسرة للنسكن
احملافظة

األسر العمانية التي لديها اشتراك إنترنت حسب حيازة األسرة للمسكن والمحافظة: 24جدول 
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املجموعة الثانية

)ال�صكـــــــــــــان(

املرفـــــــق )2( اجلـــــداول
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