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المقدمة:

فــي إطــار التعــاون بيــن المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات والجمعيــة العمانيــة للُملكيــة الفكريــة، نفــذ المركــز اســتطالعًا 
للــرأي العــام للتعــرف علــى مســتوى الوعــي بالُملكيــة الفكريــة فــي المجتمــع العمانــي. 

ف الُملكيــة الفكريــة بأنهــا »إبداعــات العقــل وكل شــيء ســواء كان ينتمــي إلى المصنفــات الفنية أو االختراعــات أو برامج  وُتعــرَّ
الكمبيوتــر أو العالمــات التجاريــة وغيرهــا مــن العالمــات فــي المجــال التجــاري« وذلــك وفقا لتعريف المنظمــة العالمية للُملكية 
الفكريــة 1 . وتســاهم حمايــة الُملكيــة الفكريــة عمومــا فــي حفــظ حقــوق المخترعيــن والفنانيــن والمؤلفيــن، ومنــع االحتكار من 
خــالل خلــق فــرص عمــل فــي الشــركات التــي تمتلــك نوعــا مــن أنــواع الُملكيــة الفكريــة )كاالختراعــات، التطبيقــات، العالمــات 

التجاريــة ...الــخ(، وحمايــة االبتــكارات والمنتجــات علــى الشــبكة العالميــة )االنترنــت( مــن االختــراق والنســخ. 

الهدف:

يهدف استطالع الرأي العام حول »قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكية الفكرية«، التعرف على اآلتي:

نبذة عن االستطالع

https://www.wipo.int/portal/ar   - 1

مستوى معرفة المجتمع الُعماني بمصطلحـــــــــــــــات فـــــــروع وأقسام الُملكية الفكرية كالعالمة التجارية، 
بــــــــــراءة االختــراع، حقــوق المؤلف، األســرار التجاريــة ...ألخ. 

التعــــــرف على مستــــوى وعي الُعمانيين بأهمية حمايـــــــــــة الُملكية الفكرية.

التعرف على رأي الُعمانييـــن حول شــراء منتـــــجات مقلدة أو القيام باستخــــــدام محتويات الكترونيـة غير 
قانونيــــــة ومدى تأثيرهـــــا على مختلـــف المجاالت االقتصــاديـة والصحيــة واالجتماعية. 

التعـــــــــرف على مـــــــدى ممارسة المجتـــمع الُعماني لألعمال التي تؤثر على حمايــــــــة الُملكية الفكرية. 

التعـــــــــــرف على آراء الُعمانييـــــــــــــن حـــــــــــول العوامل التي تجعلهــــــــــم يتوقفــــــــــون عن شـــــــراء المنتجات 
المقلـــــدة أو تحميــــــــل المحتــــــــــــــــويات االلكترونيـــــة غير القانونية.  
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أسلوب جمع البيانات:

تــم جمــع بيانــات االســتطالع خــالل الفتــرة مــن 3 إلــى 16 نوفمبــر 2021م، عــن طريــق المقابــالت الهاتفيــة وفــق اســتبيان 
 .)Computer Assisted Telephone Interviewing , CATI( إلكترونــي

أداة جمــع البيانــات: تمــت االســتعانة بالنمــوذج االوربــي الســتبانة مســح آراء األفــراد بالُملكيــة الفكريــة، حيــث تــم ترجمــة بعــض 
االســئلة وإعــادة صياغــة بعضهــا بمــا يتناســب والمجتمــع الُعمانــي. وقــد تــم تجربــة واختبــار االســتمارة علــى عينــة بســيطة 

للتأكــد مــن الثبــات والمصداقيــة. 

العينة:

بلــغ حجــم العينــة )1511( مواطنــًا ُعمانيــًا فــي فئــة العمــر )18 ســنة فأكثــر(، تــم اختيارهــم وفــق أســلوب العينــة العشــوائية 
البســيطة، وشــملت العينــة الجنســين مــن جميــع محافظــات الســلطنة، ولمختلــف المســتويات التعليميــة، والفئــات العمريــة. 
ويتيــح ذلــك العــدد الحصــول علــى تقديــرات ألغلــب النســب المــراد تقديرهــا فــي االســتطالع علــى المســتوى اإلجمالــي 

للســلطنة فــي حــدود هامــش خطــأ ال يتعــدى 3 %. 

األوزان الترجيحية:

تــم اســتخدام األوزان الترجيحيــة بالعينــة بحيــث يتطابــق توزيــع العينــة حســب المتغيــرات التاليــة: المحافظــة 2 ، والجنــس، 
والمســتوى التعليمــي )أقــل مــن دبلــوم التعليــم العــام، دبلــوم التعليــم العــام، أعلــى مــن دبلــوم التعليــم العــام(، وفئــات 
العمــر )18-29 ســنة، 30-49 ســنة،  50 ســنة فأكثــر( مــع توزيعهــا فــي المجتمــع العمانــي وفقــًا لتقديــرات تعــداد 2020م. 

  2 - تم دمج محافظات )الوسطى ومسندم والبريمي( واحتساب النتائج للمحافظات المذكورة مجتمعة وذلك لصغر حجم العينة بكل منها.
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مــــــــــــن الُعمانيين لديهــــــــــــم 
معرفة جيــــــــــدة بمصطلح 

الُملكيـــــــة الفكرية بشكــــــــــــــــــل 
عام، و)19 %( لديهـــــــــم معرفــــة 

بمستوى ضعيف.

فقط من الُعمانيين 
يتفقـــــــــــــــــــــون على قبــــــــــــول 
التحميــــــــل غيـــــر القانوني من 

االنتـــــــــرنت عنـــــــــدما يكون 
الستـــخدامهم الشخصي فقط.

مـــــــــــن المبحوثين يــــــــرون أنه 
يمكن قبـــــــــول شـــــــــــراء المنتجات 

المقلدة عندما يكون سعر 
المنتــــــــــج األصلي مرتفع جدا.  

من العمانيين في المتوسط قاموا 
بشراء منتجات مقلدة سواء بشكل 

مقصود أو غير مقصود. 

الملخص التنفيذي

% 41% 45

% 19% 66
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من الُعمانيين ممن قاموا بشراء 
مقصود لمنتجات مقلدة يرون أن 

توفــــــــــــر المنتجات األصليـــــــــــة والمحتوى 
االلكتروني القانوني بأسعـــــــــــــــــــــار 

معقولة ومناسبــــــــة يمكن أن 
يجعلهــــــــــــم يتوقفون عن شراء المنتجات 

المقلدة.

من العمانيين ممن قاموا بشراء مقصود 
لمنتجات مقلدة لديهم معرفة بتجارب 

شخصية أو لآلخرين سيئة مع منتج مقلد/
محتوى الكتروني غير قانوني مما يجعلهم 
يتوقفون عن شراء منتجات مقلدة سبق 

وأن قاموا بشرائها بشكل مقصود. 

تابع الملخص التنفيذي

شــراء  أن  يــرون  العمانييــن  مــن 
المنتجــات المقلــــــدة يمكــن أن يؤثـــــــــــــر 
علــى ابتــكار منتجـــــات جديــدة و )63 %( 
يتفقــــــــــــــون علــى تأثيرهــا ســلبا علــى 

والوظائــف.  األعمــال  قطــاع 

% 70

فقـــــــــــــــط مــــــــــــن الُعمانييــــــن 
قاموا بشــــــــــــــراء منتجات دون 
االهتمــــــــــــــــام بكونهــا أصليــة 

أم مقلــدة. 

% 28

% 71% 68



القسم األول
المعرفة والوعي 

بالُملكية 
الفكرية
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أوال: المعرفة بالُملكية الفكرية: مصطلحات وفروع الُملكية الفكرية

عجلة  دفع  في  يساهم  الذي  واالبداع  االبتكار  لتشجيع  المبذولة  الجهود  ظل  في 

األعمال  لريادة  للتشجيع  المختلفة  التسهيالت  إلى  إضافة  والنمو،  للتقدم  االقتصاد 

الفكرية  الُملكية  حول  الُعماني  المجتمع  رأي  الستطالع  األهمية  برزت  واالستثمار، 

والتعرف على مدى الوعي بالُملكية الفكرية ومصطلحاتها ومختلف الجوانب المرتبطة 

المبحوثين عن مستوى معرفتهم بمفهوم  بها.   ومن خالل االستطالع تم سؤال 

الُملكية الفكرية من خالل المصطلحات المتعلقة به كالعالمات التجارية، براءات االختراع، 

حقوق المؤلف، االسرار التجارية، التصاميم الصناعية، المؤشرات الجغرافية والحقوق 

المذكورة  بالمصطلحات  المعرفة  وباحتساب متوسط مستوى   ،  3 للمؤلف  المجاورة 

اآلتي: اتضح 

41 % من الُعمانيين لديهم معرفة جيدة بمصطلح الُملكية الفكرية بشكل عام، و 19 % لديهم معرفة بمستوى 	 
ضعيف، وعليه يمكن تعزيز مستوى المعرفة بالُملكية الفكرية ومصطلحاتها ومختلف جوانبها لدى شريحة أكبر من 

للُملكية  العالمية  للمنظمة  انضمت  السلطنة قد  التوعوية، السيما وأن  البرامج  العماني من خالل  المجتمع  أفراد 

الفكرية منذ أكثر من عقد من الزمن. 

حوالي 6 من كل 10 من الُعمانيين لديهم معرفة جيدة بمصطلح »العالمة التجارية«، وهو المصطلح األعلى في 	 

الفكرية. الُملكية  المعرفة مقارنة ببقية مصطلحات فروع وأقسام  مستوى 

وبخصوص مصطلحات الُملكية الفكرية فقد تم استعراض مستوى المعرفة بها وفق المتغيرات المختلفة كالجنس والفئة 

العمرية والمستوى التعليمي وقوة العمل، والمحافظات في الجداول الملحق. 

الشكل رقم )1(: متوسط مستوى المعرفة بالُملكية الفكرية )%(

 3 - بالملحق شرح بسيط لكل مصطلح 

 % 41
من العمانيين 
لديهم معرفة جيدة
 بالُملكية الفكرية. 

ال أعرفضعيف جدًاضعيفجيدجيد جدًا

122915440
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المتاحة على  االلكترونية  المحتويات  الفكرية عن  بالُملكية  لديهم معرفة جيدة  العمانيين ممن  ولقياس مستوى وعي 

أو  للتحميل  متاحة  أنها  يرون  التي  االلكترونية  المحتويات  أنواع  حول  آرائهم  استطالع  تم  قانوني،  بشكل  االنترنت 

كاآلتي:  النتائج  أبرز  وكانت  االنترنت،  من  االستخدام 

49 % ممن لديهم معرفة بالُملكية الفكرية أفادوا بأنه يمكن تحميل بعض المحتويات األخرى من االنترنت والمتاحة 	 
لالستخدام بشكل قانوني أبرزها: برامج وتطبيقات التواصل االجتماعي 36 %، المحتويات التعليمية أو الثقافية أو 

الدينية 25 %، برامج التصميم والتصوير 22 %، تطبيقات التسوق االلكتروني والتطبيقات البنكية 16 %. 

شكلت الكتب واألفالم، واأللعاب االلكترونية والموسيقى والكتب والصور والصحف وبقية المحتويات نسب قليلة 	 
مقارنة بالمحتويات االلكترونية التي ذكرها المبحوثون كما هو مبين بالشكل رقم )2(.  

الشكل رقم )2(: المحتويات المتاحة بشكل قانوني على االنترنت )%(

الكتب

األفالم

الموسيقى

أحداث
الرياضة المباشرة

الصحف

ال أعرف
/غير متأكد

المسلسالت

16

13

الصور
6

االلعاب
االلكترونية

5
44

3

2

أخرى
49

33



9 استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية

ثانيا: المعرفة بالجهات المستفيدة من الُملكية الفكرية 

وبسؤال المبحوثين ممن لديهم معرفة جيدة جدا أو جيدة بالُملكية الفكرية عن الجهات المستفيدة من الُملكية الفكرية، 

فقد أفاد )32 %( أن المستفيد بشكل رئيسي هو المستهلك نفسه، في حين يرى )26 %( أن المستفيد الرئيسي هو 

الحكومة   والمخترعون ويوضح الشكل رقم )3( أدناه التوزيع النسبي للجهات المستفيدة من الُملكية الفكرية حسب رأي 

المبحوثين الذين يعرفون عن مصطلحات الُملكية الفكرية ككل.    

الشكل رقم )3(: الجهات المستفيدة من الُملكية الفكرية )%(

15المستهلك32 الشركات الصغيرة 
والمتوسطة

13المخترعون26 المصممون

4الحكومة26 الشركات الكبرى

الفنانون24
المشهورون 

3 أخرى

ال أعرف22
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ثالثا:  أهمية حماية الُملكية الفكرية 

تساعد حماية الُملكية الفكرية في حفظ حقوق المخترعين والمبدعين – من الشركات 

وتصاميمهم  التجارية  وعالماتهم  اختراعاتهم  حماية  خالل  من  السواء-  على  واألفراد 

الصناعية. وللتعرف على رأي العمانيين ممن لديهم معرفة جيدة بالُملكية الفكرية حول 

أهمية حماية الُملكية الفكرية فقد تم سؤالهم عن مستوى تأييدهم ألهمية حماية 

الُملكية الفكرية في حفظ حقوق المخترعين والفنانين والمؤلفين، وحماية االبتكارات 

المنتجات والخدمات،  والمنتجات وتحسين جودة 

 إضافة إلى دورها في خلق فرص العمل وتحقيق النمو االقتصادي كما هو موضح في 

البنود المدرجة بالجدول رقم )1( أدناه، وتلخصت أبرز النتائج في اآلتي:

الفكرية، 	  بالُملكية  جيدة  معرفة  لديهم  ممن  المبحوثين  من   % 56 عام،  بشكل 

الفكرية.  الُملكية  حماية  بأهمية  معرفة  لديهم 

يتفق جميع العمانيين ممن لديهم معرفة بالُملكية الفكرية بأهمية حماية الُملكية 	 

الفكرية كونها ضرورية لحفظ حقوق المخترعين والفنانين والمؤلفين. 

كما يؤيد جميعهم أنها تساهم في تحسين وضمان جودة المنتجات والخدمات. 	 

90 % ممن لديهم معرفة بأهمية حماية الُملكية الفكرية يتفقون أن امتالك الشركات للُملكية الفكرية يساهم في 	 
خلق فرص العمل وتحقيق النمو االقتصادي بشكل عام. 

92 % ممن لديهم معرفة بأهمية حماية الُملكية الفكرية يرون أن حماية الُملكية الفكرية تساهم في حماية المنتجات 	 
واالبتكارات على مواقع االنترنت التي يسهل فيها النسخ واالختراق.

الجدول رقم )1(: أهمية حماية الُملكية الفكرية

% 92
من العمانيين 

ممن لديهم معرفة جيدة 
بالُملكية الفكرية يرون 

أن حماية الُملكية الفكرية 
تساهم في حماية 

المنتجات واالبتكارات 
على مواقع االنترنت 

التي يسهل فيها النسخ 
واالختراق. 

 غير متأكد/ال
أعرف غير موافق موافق العبارة

% 0 % 0 % 100 حماية الُملكية الفكرية ضرورية لحفظ حقوق المخترعين والفنانين 
والمؤلفين.

% 0 % 0 % 100 حماية الُملكية الفكرية تساهم في تحسين وضمان جودة المنتجات 
والخدمات. 

% 1 % 9 % 90 مساهمة امتالك الشركات للُملكية لفكرية في خلق فرص العمل والنمو 
االقتصادي عن طريق الشركات.

% 1 % 7 % 92 حماية االبتكارات والمنتجات على مواقع االنترنت التي يسهل فيها النسخ 
واالختراق. 



القسم الثاني
مدى ممارسة األعمال 

التي تؤثر على 

الُملكية 
الفكرية
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أوال: مستوى قبول شراء المنتجات المقلدة وتنزيل المحتويات االلكترونية غير 
القانونية 

المحتويات  تنزيل  أو  المقلدة  المنتجات  الُعمانيين لشراء  للتعرف على مستوى قبول 

االلكترونية غير القانونية، تم سؤال المبحوثين عن آرائهم تجاه شراء المنتجات المقلدة 

بجودة  االهتمام  عدم  أو  األصلي،  المنتج  كارتفاع سعر  والظروف  الحاالت  جميع  في 

المنتج، أو عدم توفر البديل القانوني وغيرها. 

يتضح  أنه  إال  الفكرية،  الُمكية  حماية  بأهمية  واإلدراك  المعرفة  مستوى  من  بالرغم 

من خالل احتساب المتوسط 4 بأن حوالي )30 %( من العمانيين يرى أنه يمكن قبول 

آراء المبحوثين حول مستوى  شراء المنتجات المقلدة.  وبشكل أكثر تفصيال تلخصت 

موافقتهم لقبول شراء المنتجات المقلدة وتنزيل المحتويات االلكترونية غير القانونية 

في اآلتي كما هو مبين في الشكلين رقم )3( و)4( أدناه: 

82 % من العمانيين ال يقبلون شراء المنتجات المقلدة حتى وإن كانت جودة المنتج غير مهمة.  	 
47 % من العمانيين ال يقبلون شراء المنتجات المقلدة عندما يكون سعر المنتج األصلي مرتفع جدا.	 
78 % من العمانيين ال يقبلون تحميل المحتويات االلكترونية من االنترنت بشكل غير قانوني عندما ال يتوفر البديل 	 

القانوني. 

17 % من المبحوثين في الفئة العمرية )18-29 سنة( يتفقون على قبول التحميل غير القانوني من االنترنت عندما 	 
ال يتوفر البديل القانوني  وهي األعلى مقارنة ببقية الفئات العمرية.

الستخدامهم 	  يكون  عندما  االنترنت  من  القانوني  غير  التحميل  قبول  على  يتفقون  العمانيين  من  فقط   % 19
المؤهل  يحمل  المبحوثين ممن  أن  االستطالع  نتائج  أوضحت  التعليمي فقد  المستوى  الشخصي فقط، وحسب 

مقارنة   % 26 القانوني من االنترنت وبنسبة  للتحميل غير  أكثر قبوال  العام  التعليم  التعليمي أعلى من دبلوم 

ب 17 % لمن يحمل مؤهل دبلوم التعليم العام و 11 % لمن يحمل مؤهل أقل عن دبلوم التعليم العام، وقد 

يعزى ذلك إلى رغبتهم أحيانا في القيام بالتحميل غير القانوني الستكمال متطلبات الدراسة الجامعية أو غيرها من 

والبحوث.  الدراسات 

  4. متوسط قبول شراء المنتجات المقلدة = )32.9%+13%+44.6%( /3 = 30.2%

 % 30.17
بلـــــــــــــــــــغ متوسط قبول 

شــــــراء منتجات مقلدة 
 

 % 61.2
بشكـل عـــــــــام  مــــــن 

المبحوثين ال يقبلون شراء 
منتجات مقلدة. 
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الشكل رقم )4(: قبول شراء المنتجات المقلدة

الشكل رقم )5(: قبول تحميل محتوى الكتروني غير قانوني )%(

عندما يكون سعر المنتج 
األصلي مرتفع جدا

جودة المنتج غير 
مهمة

لمقاومة احتكار 
الشركات الكبرى

45

8512 13

82
33 55  47

موافق

موافق

غير موافق

غير موافق

ال يتوفر البديل القانونيلالستخدام الشخصي فقط

ال اعرف \ غير متاكد

ال اعرف \ غير متاكد

19.2

70.4

10.4

13

77.5

9.1
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وباستطالع رأي العمانيين حول تأثير شراء المنتجات المقلدة يتضح توافق آراء المبحوثين حول عدم قبول شراء المنتجات 

المقلدة وتأثيرها سلبا على قطاع األعمال والوظائف، إضافة إلى تأثيرها على ابتكار المنتجات الجديدة، ويمكن تلخيص 

نتائج آراء المبحوثين حول تأثير شراء المنتجات المقلدة كما هو مبين في الشكل رقم )6( كاآلتي:

70 %من العمانيين يرون أن شراء المنتجات المقلدة يمكن أن يؤثر على ابتكار منتجات جديدة و63 % يتفقون على 	 
تأثيرها سلبا على قطاع األعمال والوظائف. 

59 % من العمانيين يتفقون أن شراء المنتجات المقلدة يدعم التجارة غير القانونية. 	 

الشكل رقم )6(:  تأثير شراء المنتجات المقلدة )%(

شراء المنتجات المقلدة 
يؤثر على ابتكار منتجات 

جديدة

شراء المنتجات 
المقلدة يؤثر على 

الصحة

شراء المنتجات المقلدة 
يدعم التجارة غير 

القانونية

شراء المنتجات المقلدة 
يؤثر سلبًا على على 

قطاع االعمال والوظائف 
في بلدي

أوافق ال أعرف/ غير متأكدغير موافق بشدةغير موافقأوافق بشدة

16.7

53.4

18.1

3.3
8.5

30

50.5

8.2
0.9

10.4

17.5

41.2

41.2

3.1
10.6

15

47.6

23.5

3.3

10.6
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ثانيًا: مدى ممارسة المبحوثين لشراء المنتجات المقلدة 

المقلدة،و             	  للمنتجات  مقصود  بشراء  قاموا  العمانيين  من   % 73.6 أن  االستطالع  نتائج  أوضحت  عام  ببشكل 

58.3 % قام بشرائها بشكل غير مقصود. أي أنه في المتوسط 66 % 5 من العمانيين قاموا بشراء منتجات 
مقلدة.

 5 -  تــم احتســاب متوســط العمانييــن ممــن قامــوا بشــراء المنتجــات المقلــدة ســواء بقصــد أو بــدون قصــد، مــن خــالل احتســاب متوســط كالتالــي: )نســبة 
مــن قــام بشــراء منتجــات مقلــدة بشــكل مقصــود + نســبة مــن قــام بشــراء منتجــات مقلــدة بشــكل غيــر مقصــود( /2

كما تم استطالع مدى قيام المبحوثين لبعض األعمال التي تؤثر على حماية الُملكية الفكرية، كالقيام بشراء منتجات دون 

االهتمام بكونها أصلية أو مقلدة، أو القيام بالتحميل المقصود لمحتويات الكترونية من االنترنت بشكل غير قانوني أو 

مشاركة المحتويات االلكترونية القانونية مع اآلخرين. وتلخصت أبرز النتائج في اآلتي:

28 % من الُعمانيين قاموا بشراء منتجات دون االهتمام بكونها أصلية أم مقلدة. 	 
حوالي 6 من كل 7  من العمانيين لم يقم بالتحميل المقصود لمحتويات الكترونية من االنترنت بشكل غير قانوني. 	 

وتتوافق هذه النسبة مع آراء المبحوثين في عدم قبول تحميل محتوى الكتروني غير قانوني عندما ال يتوفر بديل 

قانوني أو لالستخدام الشخصي- كما تم توضيحه في البند السابق. 

82 % من العمانيين لم يقم بمشاركة المحتوى االلكتروني المحمي قانونيا الذي اشتراه مع مستخدمين آخرين عبر 	 
االنترنت كما هو مبين بالشكل رقم )8(

الشكل رقم )7(: ممارسة االعمال التي تؤثر على حماية الُملكية الفكرية  )%(

أقوم بمشاركة المحتوى 
المحمي قانونيًا الذي أشتريته 

مع مستخدمين آخرين عبر 
االنترنت

قمت بالتحميل المقصود 
لمحتوى من االنترنت بشكل 

غير قانوني

قمت بشراء منتجات 
الكترونية دون أن أهتم كونها 

أصلية أم مقلدة

13.6

82

4.4

9.3

86.3

4.4

27.7

69.8

2.6

ال اعرف \ غير متاكدالنعم
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ومن خالل استطالع آراء العمانيين ممن قام بشراء مقصود لمنتجات مقلدة أو تحميل مقصود لمحتويات الكترونية غير 

قانونية من االنترنت عن األسباب التي تدفعهم للتوقف عن ذلك، فقد اتضح اآلتي:

مثلت األسباب اآلتية "معرفة الضرر الناجم في التأثير على المنتجات األصلية اآلمنة" و "معرفة الضرر الناجم في 	 

التاثير على االقتصاد الوطني" النسبة األعلى  في االسباب التي تجعل العمانيين ممن قاموا بشراء منتجات مقلدة 

يتوقفون عن ذلك  بواقع 80 % و 75 % على التوالي .

83 % من الُعمانيين ممن قام بشراء مقصود لمنتجات مقلدة وممن هم في الفئة العمرية ) 50 سنة فأكثر ( أكثر 	 
وعيا بالضرر الناتج من شراء منتجات مقلدة أو تنزيل محتويات الكترونية غير قانونية في التأثير على االقتصاد الوطني 

مقارنة ببقية الفئات العمرية.   

72 % من الُعمانيين ممن قاموا بشراء مقصود لمنتجات مقلدة يدركون الضرر الناتج من شراء المنتجات المقلدة 	 
في التأثير على استمرار االختراعات المفيدة. 

يرى 71 % من الُعمانيين ممن قاموا بشراء مقصود لمنتجات مقلدة أن توفر المنتجات األصلية والمحتوى االلكتروني 	 

محافظة  وشكلت  المقلدة،  المنتجات  شراء  عن  يتوقفون  يجعلهم  أن  يمكن  ومناسبة  معقولة  بأسعار  القانوني 

البريمي ومسندم والوسطى مجتمعة النسبة األعلى بذلك وبنسبة 87 %.

القانوني مما 	  التعرض للعقاب  من األفراد ممن قاموا بشراء مقصود لمنتجات مقلدة لديه معرفة بخطر   % 69
منتجات مقلدة. يتوقفون عن شراء  يجعلهم 

المعرفة بتجارب شخصية أو لآلخرين سيئة مع منتج مقلد/محتوى الكتروني غير قانوني تجعل 68 % من األفراد 	 

يتوقفون عن شراء منتجات مقلدة سبق وأن قاموا بشرائها بشكل مقصود. 
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غير متأكد/ال أعرف نعم ال العبارة

% 3 % 29  % 69 معرفة خطر التعرض للعقاب القانوني 

% 4 % 27 % 68
تجارب شخصية أو لآلخرين سيئة مع منتج مقلد /محتوى 

الكتروني غير قانوني

% 6 % 23 % 71
توفر المنتجات االصلية والمحتوى االلكتروني القانوني 

بأسعار معقولة ومناسبة

% 7 % 13 % 80
معرفة الضرر الناجم عن سلوكي في التأثير على 

المنتجات االصلية اآلمنة

% 9 % 20 % 72
معرفة الضرر الناجم عن سلوكي في التأثير على 

استمرار االختراعات المفيدة

% 8 % 17 % 75
معرفة الضرر الناجم عن سلوكي في التأثير على 

االقتصاد الوطني

الجدول رقم )2(: أسباب التوقف عن شراء منتجات مقلدة أو تنزيل محتوى الكتروني غير قانوني



الملحق
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أواًل: تعريفات مصطلحات فروع واقسام الُملكية الفكرية 6 

تعرف المنظمة العالمية للُملكية الفكرية مصطلحات فروع وأقسام الُملكية الفكرية كاآلتي:

العالمات التجارية: 	 

التجارية بقوانين  العالمات  الشركات، وُتحمى  أو خدمات سائر  أو خدمات شركة عن سلع  " هي إشارة تميز سلع 
الفكرية".  الُملكية 

براءات االختراع: 	 

"البراءة حق استئئثاري يمنح نظير اختراع. وبشكل عام تكفل البراءة لمالكها حق البت في طريقة أو إمكانية استخدام 
الغير لالختراع. ومقابل ذلك الحق يتيح مالك البراءة للجمهور المعلومات التقنية الخاصة باالختراع في وثيقة البراءة 

المنشورة". 

حقوق المؤلف:	 

 " حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم األدبية والفنية ويغطي 
البرامج  الزيتية والمنحوتات واألفالم إلى  حق المؤلف طائفة مصنفات واسعة من الكتب والموسيقى واللوحات 

الحاسوبية وقواعد البيانات واإلعالنات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية".

األسرار التجارية: 	 

" األسرار التجارية هي معلومات سرية يجوز بيعها أو الترخيص باستخدامها".

التصاميم الصناعية: 	 

عناصر  من  التصميم  يتألف  أن  الممكن  ومن  ما،  لقطعة  الجمالي  أو  الزخرفي  المظهر  هو  الصناعي  التصميم   "
األلوان". أو  الخطوط  أو  الرسوم  مثل  األبعاد  ثنائية  عناصر  من  أو  أو سطحها  القطعة  مثل شكل  مجسمة 

المؤشرات الجغرافية:	 

 "المؤشر الجغرافي إشارة ُتستخدم للسلع التي لها منشأ جغرافي معين وسمات أو سمعة أو خصائص ُتنسب 
أساسا إلى ذلك المنشأ. ولكي يكون للعالمة دور المؤشر الجغرافي نفسه يجب أن تحدد منتجا باعتباره ناشئا من 

مكان معين. 

الحقوق المجاورة للمؤلف:	 

 "المصالح القانونية لبعض األشخاص أو المؤسسات التي ُتساهم في إتاحة المصنفات للجمهور أو تنتج مواد على 
قدر كاف من االبداع أو من المهارات التقنية أو التنظيمية يبرر االعتراف لها بحق مشابه لحق المؤلف". 

https://www.wipo.int/portal/ar   :6 -    المصدر 



استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية20

جدول رقم )1(: الخصائص الديموغرافية للعينة 

% البنود

64.4 ذكر
الجنس

35.6 أنثى

29.9 18-29 سنة

59.1الفئات العمرية 30-49 سنة

11.1 +50 سنة

22.0 أقل من دبلوم التعليم العام

40.5المؤهل الدراسي دبلوم  التعليم العام

37.4 أعلى من دبلوم التعليم العام 

53.8 مشتغل

18.7قوة العمل باحث عن عمل

27.5 خارج قوة العمل

52.8 حكومي
قطاع العمل

47.2 خاص/عائلي

22.6 مسقط

المحافظة

8.5 ظفار

13.1 الداخلية

19.4 شمال الباطنة

12.4 جنوب الباطنة

7.7 جنوب الشرقية

6.4 شمال الشرقية

6.1 الظاهرة

3.7 مسندم والبريمي والوسطى

100.0 االجمالي

ثانيا: النتائج التفصيلية 



21 استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية

جدول رقم )2(: المعرفة بمصطلحات فروع وأقسام الُملكية الفكرية %

العالمات التجارية
غير متأكد \ ال البنود

اعرف ضعيف جدا ضعيف جيد جيد جدا

25.9 2.3 12.1 44.6 15.1 ذكر
الجنس

23.9 3.1 10.4 46.0 16.7 أنثى

20.7 1.7 10.7 46.7 20.1 18-29 سنة

24.0الفئات العمرية 3.1 12.3 46.6 14.1 30-49 سنة

43.8 1.8 9.2 32.8 12.3 +50 سنة

54.9 2.6 12.2 25.9 4.4 أقل من دبلوم 
التعليم العام

25.5المؤهل الدراسي 3.5 12.8 47.2 11.0 دبلوم  التعليم 
العام

7.4 1.5 9.6 54.1 27.4 أعلى من دبلوم 
التعليم العام 

19.6 3.0 12.5 47.7 17.2 مشتغل

25.7قوة العمل 2.8 8.9 48.0 14.5 باحث عن عمل

35.9 1.4 11.1 38.0 13.5 خارج قوة العمل

 16.8  2.6  13.7  50.9  16.0 حكومي
قطاع العمل

 22.6  3.6  11.3  44.1  18.5 خاص/عائلي

 20.5  1.4  9.0  48.0  21.0 مسقط

المحافظة

 30.5  6.3  14.2  35.7  13.3 ظفار

 19.8  1.6  8.5  54.1  16.1 الداخلية

 27.3  1.6  14.4  43.5  13.1 شمال الباطنة

 27.2  4.7  12.6  47.2  8.3 جنوب الباطنة

 31.4  1.5  13.6  37.0  16.4 جنوب الشرقية

 32.7  4.8  8.7  33.8  20.0 شمال الشرقية

 22.7  2.7  9.7  47.9  17.0 الظاهرة

21.8 0.0 14.5 49.9 13.7 مسندم والبريمي 
والوسطى

25.2 2.5 11.5 45.1 15.7 االجمالي



استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية22

تابع جدول رقم )2(: المعرفة بمصطلحات فروع وأقسام الُملكية الفكرية %

براءات االختراع
غير متأكد \ ال البنود

اعرف ضعيف جدا ضعيف جيد جيد جدا

30.9 3.3 15.9 33.9 16.0 ذكر
الجنس

28.6 3.9 13.5 35.3 18.7 أنثى

25.2 2.7 13.1 37.1 22.0 18-29 سنة

29.8الفئات العمرية 4.7 16.3 34.4 14.8 30-49 سنة

44.4 0.0 14.1 26.5 15.0 +50 سنة

61.3 4.1 14.6 16.6 3.4 أقل من دبلوم 
التعليم العام

33.2المؤهل الدراسي 4.2 16.8 35.2 10.6 دبلوم  التعليم العام

8.2 2.5 13.6 43.8 31.8 أعلى من دبلوم 
التعليم العام 

24.9 4.2 16.3 35.8 18.8 مشتغل

30.0قوة العمل 3.8 12.2 36.9 17.2 باحث عن عمل

40.1 2.1 14.8 29.9 13.2 خارج قوة العمل

 22.7  3.4  15.9  38.5  19.6 حكومي
قطاع العمل

 27.5  5.1  16.7  32.7  18.0 خاص/عائلي

 27.1  2.9  15.4  35.5  19.1 مسقط

المحافظة

 26.6  5.2  17.3  35.6  15.2 ظفار

 25.5  2.0  13.5  37.8  21.2 الداخلية

 34.2  2.3  18.6  29.2  15.6 شمال الباطنة

 29.7  5.5  10.9  38.4  15.5 جنوب الباطنة

 39.9  4.4  7.8  32.6  15.3 جنوب الشرقية

 33.0  5.4  16.0  30.1  15.4 شمال الشرقية

 25.9  5.9  16.1  32.8  19.3 الظاهرة

32.8 0.0 20.8 39.3 7.0 مسندم والبريمي 
والوسطى

30.1 3.5 15.1 34.4 17.0 االجمالي



23 استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية

تابع جدول رقم )2(: المعرفة بمصطلحات فروع وأقسام الُملكية الفكرية %

حقوق المؤلف
غير متأكد \ ال البنود

اعرف ضعيف جدا ضعيف جيد جيد جدا

34.5 3.1 14.6 31.0 16.7 ذكر
الجنس

26.8 3.7 12.2 35.8 21.5 أنثى

25.7 2.6 15.8 32.4 23.5 18-29 سنة

32.4الفئات العمرية 4.0 13.3 34.5 15.8 30-49 سنة

45.0 1.5 10.8 24.0 18.8 +50 سنة

60.9 4.1 12.8 16.2 6.1 أقل من دبلوم 
التعليم العام

34.2المؤهل الدراسي 3.6 15.2 33.4 13.6 دبلوم  التعليم العام

12.0 2.6 12.8 41.7 31.0 أعلى من دبلوم 
التعليم العام 

29.6 3.3 14.3 34.2 18.7 مشتغل

26.9قوة العمل 4.0 13.3 36.3 19.5 باحث عن عمل

39.5 2.9 13.1 27.3 17.2 خارج قوة العمل

 27.7  3.7  12.5  34.9  21.1 حكومي
قطاع العمل

 31.7  2.8  16.2  33.3  16.0 خاص/عائلي

 30.6  2.5  16.6  31.7  18.6 مسقط

المحافظة

 32.7  4.4  9.9  36.1  16.9 ظفار

 21.2  2.9  12.5  42.6  20.9 الداخلية

 33.4  3.8  13.5  33.9  15.4 شمال الباطنة

 32.6  3.4  10.2  33.2  20.6 جنوب الباطنة

 38.3  5.7  11.7  27.4  16.8 جنوب الشرقية

 39.7  1.1  17.1  22.6  19.5 شمال الشرقية

 29.2  3.3  19.0  26.2  22.4 الظاهرة

40.5 3.8 12.9 27.2 15.7 مسندم والبريمي 
والوسطى

 31.8 3.3 13.7 32.7 18.4 االجمالي



استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية24

تابع جدول رقم )2(: المعرفة بمصطلحات فروع وأقسام الُملكية الفكرية %

االسرار التجارية
غير متأكد \ ال البنود

اعرف ضعيف جدا ضعيف جيد جيد جدا

45.7 4.1 16.2 24.2 9.8 ذكر
الجنس

44.9 4.3 20.4 22.7 7.6 أنثى

38.2 2.9 18.4 31.5 9.0 18-29 سنة

46.2الفئات العمرية 5.2 18.8 20.6 9.1 30-49 سنة

60.7 1.8 10.1 19.0 8.4 +50 سنة

68.6 3.3 9.8 15.4 2.8 أقل من دبلوم 
التعليم العام

47.2المؤهل الدراسي 4.3 16.1 21.7 10.7 دبلوم  التعليم العام

29.9 4.5 24.1 30.7 10.8 أعلى من دبلوم 
التعليم العام 

42.2 4.8 21.1 21.6 10.3 مشتغل

41.0قوة العمل 4.0 16.0 31.1 7.8 باحث عن عمل

54.9 2.9 12.3 22.7 7.2 خارج قوة العمل

 41.6  5.5  22.6  20.4  9.9 حكومي
قطاع العمل

 42.9  4.0  19.4  23.0  10.8 خاص/عائلي

 44.9  3.1  17.7  24.8  9.5 مسقط

المحافظة

 46.2  5.2  11.5  27.6  9.5 ظفار

 44.8  2.8  16.3  22.6  13.5 الداخلية

 46.5  3.4  21.3  20.5  8.4 شمال الباطنة

 46.7  6.7  15.3  21.6  9.6 جنوب الباطنة

 45.8  6.1  18.7  23.1  6.4 جنوب الشرقية

 49.0  2.9  11.4  32.5  4.1 شمال الشرقية

 34.2  3.6  29.5  24.6  8.1 الظاهرة

51.7 7.2 15.6 19.9 5.6 مسندم والبريمي 
والوسطى

45.5 4.1 17.7 23.7 9.0 االجمالي



25 استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية

تابع جدول رقم )2(: المعرفة بمصطلحات فروع وأقسام الُملكية الفكرية %

التصاميم الصناعية
غير متأكد \ ال البنود

اعرف ضعيف جدا ضعيف جيد جيد جدا

 45.6  3.9  18.7  24.1 7.8 ذكر
الجنس

 44.5  7.1  18.3  23.6 6.5 أنثى

 40.0  4.3  20.9  26.6  8.2 18-29 سنة

45.2 الفئات العمرية  5.6  18.3  23.6  7.3 30-49 سنة

 59.1  3.9  13.2  18.4  5.4 +50 سنة

 66.8  3.3  10.2  15.8  3.9 أقل من دبلوم 
التعليم العام

45.8 المؤهل الدراسي  5.5  18.0  24.2  6.5 دبلوم  التعليم العام

 31.8  5.5  24.1  28.3  10.3 أعلى من دبلوم 
التعليم العام 

 42.3  5.0  21.3  23.4  8.0 مشتغل

41.0 قوة العمل  7.6  17.9  26.0  7.4 باحث عن عمل

 53.7  3.2  13.5  23.4  6.1 خارج قوة العمل

 43.6  5.9  21.8  21.6  7.2 حكومي
قطاع العمل

 40.9  4.0  20.8  25.5  8.8 خاص/عائلي

 41.3  3.4  19.4  29.2  6.7 مسقط

المحافظة

 51.9  2.3  17.3  21.5  7.0 ظفار

 38.7  7.4  20.6  23.4  9.9 الداخلية

 50.2  5.1  19.2  19.4  6.1 شمال الباطنة

 45.4  8.7  15.4  22.4  8.1 جنوب الباطنة

 53.0  2.9  13.6  25.9  4.7 جنوب الشرقية

 44.8  3.0  17.0  30.7  4.6 شمال الشرقية

 37.1  8.9  21.6  18.3  14.1 الظاهرة

 48.1  1.1  23.8  20.6  6.3 مسندم والبريمي 
والوسطى

 45.2  5.0  18.5  23.9  7.4 االجمالي



استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية26

تابع جدول رقم )2(: المعرفة بمصطلحات فروع وأقسام الُملكية الفكرية %

المؤشرات الجغرافية
غير متأكد \ ال البنود

اعرف ضعيف جدا ضعيف جيد جيد جدا

 48.4  3.9  15.4  24.1  8.3 ذكر
الجنس

 45.1  4.9  14.2  26.6  9.2 أنثى

 42.0  3.3  16.1  27.5  11.1 18-29 سنة

47.4 الفئات العمرية  5.3  15.1  25.2  7.1 30-49 سنة

 60.6  1.4  10.8  17.2  10.0 +50 سنة

 70.2  2.3  10.3  12.7  4.6 أقل من دبلوم 
التعليم العام

50.4 المؤهل الدراسي  4.6  14.3  23.4  7.4 دبلوم  التعليم العام

 30.2  5.1  18.4  34.0  12.3 أعلى من دبلوم 
التعليم العام 

 42.9  5.1  16.9  27.4  7.7 مشتغل

46.2 قوة العمل  4.5  12.7  24.0  12.4 باحث عن عمل

 56.3  2.3  12.7  20.9  7.7 خارج قوة العمل

 41.2  6.1  18.0  27.0  7.6 حكومي
قطاع العمل

 44.8  4.0  15.6  27.8  7.8 خاص/عائلي

 43.0  3.3  18.1  29.0  6.6 مسقط

المحافظة

 46.6  4.4  15.7  19.6  13.7 ظفار

 46.0  4.2  16.2  22.1  11.6 الداخلية

 49.8  3.3  15.2  24.5  7.2 شمال الباطنة

 48.5  6.5  14.2  23.4  7.4 جنوب الباطنة

 54.7  3.6  11.4  23.0  7.2 جنوب الشرقية

 47.1  5.0  12.2  25.9  9.9 شمال الشرقية

 42.5  5.9  11.7  28.2  11.6 الظاهرة

 53.1  4.3  8.3  28.6  5.8 مسندم والبريمي 
والوسطى

 47.2  4.2  15.0  25.0  8.6 االجمالي



27 استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية

تابع جدول رقم )2(: المعرفة بمصطلحات فروع وأقسام الُملكية الفكرية %

الحقوق المجاورة للمؤلف
غير متأكد \ ال البنود

اعرف ضعيف جدا ضعيف جيد جيد جدا

 56.2  4.4  16.9  17.5  5.0 ذكر
الجنس

 53.9  4.8  15.8  18.7  6.9 أنثى

 47.8  4.0  18.5  22.3  7.4 18-29 سنة

57.4 الفئات العمرية  5.3  16.6  15.9  4.8 30-49 سنة

 65.0  2.0  10.2  16.8  6.0 +50 سنة

 74.5  2.8  10.0  9.1  3.5 أقل من دبلوم 
التعليم العام

58.1 المؤهل الدراسي  4.1  16.3  16.6  4.9 دبلوم  التعليم العام

 41.1  5.9  20.5  24.6  7.9 أعلى من دبلوم 
التعليم العام 

 52.9  5.1  19.6  16.5  5.9 مشتغل

51.7 قوة العمل  4.3  15.7  21.8  6.5 باحث عن عمل

 62.6  3.6  10.8  18.1  4.9 خارج قوة العمل

 52.6  4.9  21.0  15.4  6.3 حكومي
قطاع العمل

 53.4  5.3  18.2  17.7  5.4 خاص/عائلي

 55.1  4.0  18.9  18.7  3.4 مسقط

المحافظة

 55.6  2.1  17.1  21.5  3.6 ظفار

 51.2  6.4  18.9  18.3  5.3 الداخلية

 58.7  3.5  16.0  13.7  8.0 شمال الباطنة

 50.9  6.5  16.2  20.2  6.3 جنوب الباطنة

 61.4  4.9  13.1  12.8  7.8 جنوب الشرقية

 55.5  6.6  12.5  18.4  7.0 شمال الشرقية

 52.8  4.1  14.1  23.9  5.1 الظاهرة

 60.5  1.6  12.8  18.4  6.6 مسندم والبريمي 
والوسطى

 55.4  4.5  16.5  17.9  5.7 االجمالي



استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية28

الجدول رقم )3(: اإلقبال على المنتجات المقلدة أو المحتويات االلكترونية غير القانونية %

أقبل على شراء المنتجات المقلدة عندما يكون سعر المنتج األصلي مرتفع جدًا

البنود
غير متأكد \ ال 

أعرف
ال اوافق 

بشدة ال اوافق محايد أوافق أوافق بشدة

0.4  6.0  40.3  8.5  38.3  6.5 ذكر
الجنس

 0.3  9.4  39.6  6.5  35.9  8.4 أنثى

 0.3  4.7  37.0  6.5  43.1  8.4 18-29 سنة

0.3 الفئات العمرية  8.4  38.2  8.8  37.5  6.9 30-49 سنة

1.5  7.5  58.1  5.8  21.7  5.4 +50 سنة

 0.5  7.5  49.1  7.8  31.1  4.0 أقل من دبلوم التعليم العام

0.4 المؤهل الدراسي  6.5  39.8  6.8  39.4  7.1 دبلوم  التعليم العام

 0.3  7.8  34.9  8.8  39.1  9.1 أعلى من دبلوم التعليم العام 

 0.3  7.3  39.1  8.4  37.6  7.3 مشتغل

0.4 قوة العمل  7.4  36.3  7.2  40.8  7.8 باحث عن عمل

 0.6  6.8  44.4  6.9  34.8  6.5 خارج قوة العمل

 0.1  5.9  37.4  7.8  40.9  7.9 حكومي
قطاع العمل

 0.5  8.9  40.9  9.1  33.9  6.6 خاص/عائلي

 0.3  8.3  38.2  8.2  37.6  7.4 مسقط

المحافظة

 1.5  9.8  33.4  4.5  37.8  13.0 ظفار

 0.0  5.9  44.2  12.8  33.6  3.5 الداخلية

 0.8  6.0  34.7  8.0  41.1  9.4 شمال الباطنة

 0.4  6.3  47.5  6.4  33.6  5.9 جنوب الباطنة

 0.0  6.2  43.2  6.1  37.6  6.7 جنوب الشرقية

 0.0  6.4  47.4  6.7  34.2  5.3 شمال الشرقية

 0.0  11.8  43.3  6.2  34.0  4.7 الظاهرة

 0.0  4.0  29.5  6.6  53.6  6.3 مسندم والبريمي والوسطى

 0.4  7.2  40.0  7.8  37.4  7.2 االجمالي



29 استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية

تابع جدول رقم )3(: اإلقبال على المنتجات المقلدة أو المحتويات االلكترونية غير القانونية %

أقبل على شراء المنتجات المقلدة ألن جودة المنتج ال تعني لي شي

البنود
غير متأكد \ ال 

أعرف
ال اوافق 

بشدة ال اوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 0.4  14.6  66.8  4.6  11.9  1.7 ذكر
الجنس

 0.3  17.8  64.6  5.4  10.7  1.2 أنثى

 0.4  15.0  62.9  4.7  15.1  1.9 18-29 سنة

0.1 الفئات العمرية  17.2  66.4  5.5  10.1  0.8 30-49 سنة

1.6  10.0  72.3  2.4  9.4  4.3 +50 سنة

 1.7  12.8  67.9  3.1  12.4  2.0 أقل من دبلوم التعليم العام

0.0 المؤهل الدراسي  13.2  69.0  4.9  12.4  0.6 دبلوم  التعليم العام

 0.0  20.2  61.7  6.0  9.9  2.2 أعلى من دبلوم التعليم العام 

 0.1  15.9  66.3  5.0  11.4  1.2 مشتغل

0.6 قوة العمل  17.3  62.9  5.5  12.0  1.7 باحث عن عمل

 0.6  14.5  67.5  4.3  11.2  1.8 خارج قوة العمل

 0.3  15.3  66.8  4.6  12.1  1.1 حكومي
قطاع العمل

0.0  16.5  65.9  5.5  10.8  1.4 خاص/عائلي

 0.3  14.4  65.1  5.6  13.1  1.6 مسقط

المحافظة

 0.0  22.3  55.4  3.9  12.8  5.6 ظفار

 0.0  14.1  71.5  4.1  9.6  0.6 الداخلية

 0.9  14.3  66.2  3.3  13.8  1.4 شمال الباطنة

 0.5  15.5  67.2  4.6  11.9  0.4 جنوب الباطنة

 0.6  14.5  66.0  5.4  10.1  3.4 جنوب الشرقية

 0.0  15.6  73.3  7.5  3.7  0.0 شمال الشرقية

 0.0  25.8  61.4  6.8  6.0  0.0 الظاهرة

 0.0  9.1  66.8  6.8  17.3  0.0 مسندم والبريمي والوسطى

 0.4  15.7  66.0  4.9  11.5  1.5 االجمالي



استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية30

تابع جدول رقم )3(: اإلقبال على المنتجات المقلدة أو المحتويات االلكترونية غير القانونية %

أقبل على تحميل محتوى غير قانوني من االنترنت عندما ال يتوفر البديل القانوني

البنود
غير متأكد \ ال 

أعرف
ال اوافق 

بشدة ال اوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 5.6  14.3  61.3  4.9  12.5  1.4 ذكر
الجنس

 5.1  20.7  60.3  1.6  11.3  1.0 أنثى

 1.4  16.7  62.4  2.3  15.1  2.1 18-29 سنة

3.5 الفئات العمرية  17.7  62.2  4.5  11.1  1.0 30-49 سنة

26.3  10.7  50.2  2.9  9.4  0.5 +50 سنة

 18.2  11.8  60.8  1.8  7.2  0.1 أقل من دبلوم التعليم العام

2.7 المؤهل الدراسي  16.1  66.4  4.0  10.2  0.6 دبلوم  التعليم العام

 0.8  19.9  55.1  4.4  17.0  2.7 أعلى من دبلوم التعليم العام 

 2.9  16.2  61.8  4.9  12.9  1.4 مشتغل

1.6 قوة العمل  20.7  60.8  2.1  13.0  1.8 باحث عن عمل

 13.0  14.6  59.4  2.5  9.9  0.7 خارج قوة العمل

 3.0  14.7  63.7  4.2  13.4  1.0 حكومي
قطاع العمل

 2.7  17.9  59.6  5.5  12.3  1.9 خاص/عائلي

 4.0  15.8  58.0  6.1  13.7  2.5 مسقط

المحافظة

 6.4  22.3  52.1  5.0  13.2  0.9 ظفار

 5.2  13.9  60.0  4.2  16.8  0.0 الداخلية

 5.1  16.0  62.5  3.1  12.1  1.2 شمال الباطنة

 7.0  15.3  65.3  3.3  7.4  1.6 جنوب الباطنة

 9.6  20.7  60.0  1.1  6.7  1.8 جنوب الشرقية

 7.3  12.9  70.7  1.2  8.0  0.0 شمال الشرقية

 1.9  21.7  63.4  1.3  11.6  0.0 الظاهرة

 2.3  15.2  60.2  2.7  17.6  2.1 مسندم والبريمي والوسطى

 5.4  16.6  60.9  3.7  12.1  1.3 االجمالي



31 استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية

تابع جدول رقم )3(: اإلقبال على المنتجات المقلدة أو المحتويات االلكترونية غير القانونية %

أقبل على تحميل محتوى غير قانوني من االنترنت عندما يكون لالستخدام الشخصي 
فقط.

البنود
غير متأكد \ ال 

أعرف
ال اوافق 

بشدة ال اوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 5.5  13.6  54.0  5.6  20.0  1.3 ذكر
الجنس

 6.6  19.4  56.0  2.6  14.7  0.7 أنثى

 1.3  16.0  55.4  3.1  22.3  1.9 18-29 سنة

4.1 الفئات العمرية  16.4  55.9  5.5  17.4  0.7 30-49 سنة

28.2  10.9  46.7  3.2  10.4  0.7 +50 سنة

 19.4  12.2  56.3  1.4  10.6  0.0 أقل من دبلوم التعليم العام

3.2 المؤهل الدراسي  15.5  58.3  5.8  16.8  0.5 دبلوم  التعليم العام

 0.8  18.0  49.9  5.0  23.9  2.3 أعلى من دبلوم التعليم العام 

 2.6  15.0  55.8  5.3  19.9  1.3 مشتغل

2.5 قوة العمل  17.7  56.8  4.1  17.5  1.4 باحث عن عمل

 14.7  15.7  51.2  3.2  14.9  0.3 خارج قوة العمل

 2.6  12.7  53.3  7.2  23.0  1.2 حكومي
قطاع العمل

 2.5  17.7  58.6  3.2  16.5  1.5 خاص/عائلي

 4.5  14.8  53.3  4.6  21.0  1.7 مسقط

المحافظة

 6.6  18.7  48.1  6.8  18.8  0.9 ظفار

 6.3  14.9  55.4  3.9  19.5  0.0 الداخلية

 6.1  15.5  55.8  5.8  15.8  1.0 شمال الباطنة

 7.2  13.9  57.6  2.3  17.6  1.4 جنوب الباطنة

 9.7  20.5  48.0  3.2  16.3  2.3 جنوب الشرقية

 6.1  13.9  65.8  2.6  11.6  0.0 شمال الشرقية

 1.9  19.0  52.6  4.3  21.3  0.9 الظاهرة

 4.0  12.3  59.0  7.9  16.7  0.0 مسندم والبريمي والوسطى

 5.9  15.7  54.7  4.5  18.1  1.1 االجمالي



استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية32

تابع جدول رقم )3(: اإلقبال على المنتجات المقلدة أو المحتويات االلكترونية غير القانونية %

أقبل على شراء المنتجات المقلدة بهدف مقاومة احتكار الشركات الكبرى للمنتجات 
األصلية

البنود
غير متأكد \ ال 

أعرف
ال اوافق 

بشدة ال اوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 4.4  6.3  45.1  8.2  30.8  5.2 ذكر
الجنس

 4.8  8.9  51.4  7.5  24.2  3.2 أنثى

 1.9  8.5  52.2  6.5  27.5  3.3 18-29 سنة

3.0 الفئات العمرية  6.9  45.6  8.7  31.1  4.8 30-49 سنة

19.8  5.6  43.6  7.9  17.0  6.1 +50 سنة

 13.9  6.5  49.3  7.1  20.3  2.7 أقل من دبلوم التعليم العام

2.9 المؤهل الدراسي  6.1  49.8  7.2  30.2  3.7 دبلوم  التعليم العام

 0.7  8.9  43.4  9.3  31.3  6.3 أعلى من دبلوم التعليم العام 

 2.4  6.1  47.4  8.6  30.4  5.0 مشتغل

2.5 قوة العمل  10.1  45.6  8.2  28.5  5.0 باحث عن عمل

 10.1  7.5  48.3  6.5  24.6  3.0 خارج قوة العمل

 2.8  4.9  46.5  8.7  31.7  5.5 حكومي
قطاع العمل

 2.0  7.4  48.5  8.6  29.0  4.5 خاص/عائلي

 3.0  7.3  48.2  9.6  28.8  3.2 مسقط

المحافظة

 8.1  5.3  38.4  10.0  30.8  7.3 ظفار

 3.3  7.4  46.5  9.3  28.5  5.0 الداخلية

 3.4  6.7  48.6  7.1  29.9  4.2 شمال الباطنة

 7.5  7.2  45.7  6.3  28.2  5.2 جنوب الباطنة

 3.4  9.4  50.7  7.2  23.2  6.1 جنوب الشرقية

 9.9  5.2  51.4  8.0  19.9  5.6 شمال الشرقية

 2.9  10.7  43.7  4.8  35.0  2.9 الظاهرة

 2.3  6.9  56.1  5.4  29.3  0.0 مسندم والبريمي والوسطى

 4.5  7.2  47.3  8.0  28.5  4.5 االجمالي



33 استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية

الجدول رقم )4(: تأثير شراء المنتجات المقلدة أو تنزيل المحتويات االلكترونية غير القانونية %

شراء المنتجات المقلدة تؤثر على قطاع األعمال والوظائف في بلدي

البنود
غير متأكد \ ال 

أعرف
ال اوافق 

بشدة ال اوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 4.4  3.6  23.7  5.2  47.6  15.5 ذكر
الجنس

 6.3  2.8  23.3  5.9  47.6  14.2 أنثى

 5.5  3.6  27.7  7.3  41.1  14.7 18-29 سنة

4.2 الفئات العمرية  2.8  22.8  5.2  50.2  15.0 30-49 سنة

8.7  5.5  16.5  1.9  51.4  16.0 +50 سنة

 8.7  5.4  23.4  3.3  50.3  8.9 أقل من دبلوم التعليم العام

3.9 المؤهل الدراسي  2.5  23.2  6.0  48.7  15.8 دبلوم  التعليم العام

 4.1  3.0  24.1  6.2  44.9  17.7 أعلى من دبلوم التعليم العام 

 3.2  3.2  23.8  4.5  49.4  16.0 مشتغل

8.4 قوة العمل  3.1  24.7  8.7  37.6  17.5 باحث عن عمل

 6.4  3.8  22.4  5.1  51.0  11.3 خارج قوة العمل

 2.5  3.1  22.1  5.6  51.2  15.5 حكومي
قطاع العمل

 3.9  3.3  25.6  3.3  47.3  16.6 خاص/عائلي

 4.4  3.4  26.8  4.5  47.4  13.6 مسقط

المحافظة

 6.9  3.5  25.2  4.9  40.7  18.7 ظفار

 1.1  3.6  20.9  6.7  48.6  19.0 الداخلية

 6.2  2.9  24.0  3.8  47.8  15.4 شمال الباطنة

 5.2  4.0  22.1  6.7  51.3  10.8 جنوب الباطنة

 9.3  3.4  19.9  7.1  43.9  16.4 جنوب الشرقية

 4.6  1.9  25.9  5.7  51.2  10.7 شمال الشرقية

 4.2  4.8  22.5  7.3  42.6  18.5 الظاهرة

 5.9  2.0  16.7  6.2  57.1  12.1 مسندم والبريمي والوسطى

 5.1  3.3  23.5  5.5  47.6  15.0 االجمالي



استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية34

تابع جدول رقم )4(: تأثير شراء المنتجات المقلدة أو تنزيل المحتويات االلكترونية غير القانونية %

شراء المنتجات المقلدة يدعم التجارة غير القانونية

البنود
غير متأكد \ ال 

أعرف
ال اوافق 

بشدة ال اوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 5.4  3.4  28.2  5.0  39.9  18.1 ذكر
الجنس

 5.7  2.7  26.3  5.2  43.6  16.5 أنثى

 4.2  3.5  31.5  5.5  38.3  17.0 18-29 سنة

5.4 الفئات العمرية  2.7  25.7  5.3  42.3  18.5 30-49 سنة

9.8  4.1  26.6  2.6  43.3  13.5 +50 سنة

 12.1  3.9  32.2  4.0  37.1  10.7 أقل من دبلوم التعليم العام

4.8 المؤهل الدراسي  2.6  29.6  4.1  41.4  17.5 دبلوم  التعليم العام

 2.4  3.2  22.5  6.8  43.5  21.6 أعلى من دبلوم التعليم العام 

 4.9  2.9  26.7  5.3  40.3  19.9 مشتغل

3.6 قوة العمل  3.5  28.4  5.7  41.3  17.5 باحث عن عمل

 8.0  3.3  28.4  4.3  43.0  13.0 خارج قوة العمل

 4.6  3.3  24.2  5.8  42.9  19.2 حكومي
قطاع العمل

 5.3  2.4  29.5  4.7  37.3  20.7 خاص/عائلي

 6.7  2.4  23.7  6.0  42.0  19.1 مسقط

المحافظة

 5.6  4.0  22.8  0.7  42.6  24.3 ظفار

 2.8  2.4  28.2  5.5  42.1  18.9 الداخلية

 7.5  4.2  30.2  5.2  36.8  16.1 شمال الباطنة

 4.4  3.4  30.2  4.9  45.3  11.9 جنوب الباطنة

 3.4  4.5  30.4  7.3  42.2  12.2 جنوب الشرقية

 6.4  0.7  26.0  6.4  41.0  19.5 شمال الشرقية

 4.8  2.4  28.8  3.7  38.8  21.5 الظاهرة

 5.1  4.0  30.6  3.3  42.0  14.9 مسندم والبريمي والوسطى

 5.5  3.1  27.5  5.1  41.2  17.5 االجمالي



35 استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية

تابع جدول رقم )4(: تأثير شراء المنتجات المقلدة أو تنزيل المحتويات االلكترونية غير القانونية %

شراء المنتجات المقلدة يؤثر على الصحة.

البنود
غير متأكد \ ال 

أعرف
ال اوافق 

بشدة ال اوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 1.7  1.1  8.7  9.1  49.0  30.4 ذكر
الجنس

 1.1  0.7  7.3  8.5  53.0  29.3 أنثى

 2.0  1.2  13.3  8.8  47.3  27.3 18-29 سنة

1.1 الفئات العمرية  6.  6.4  9.8  50.8  31.3 30-49 سنة

2.1  1.9  3.6  4.2  57.3  30.8 +50 سنة

 3.2  1.6  7.7  7.4  55.9  24.2 أقل من دبلوم التعليم العام

1.3 المؤهل الدراسي  0.7  8.8  6.2  51.5  31.5 دبلوم  التعليم العام

 0.7  0.8  7.9  12.6  46.1  32.0 أعلى من دبلوم التعليم العام 

 1.2  1.0  8.2  9.5  48.6  31.6 مشتغل

2.3 قوة العمل  1.7  12.0  9.4  46.9  27.7 باحث عن عمل

 1.6  0.4  5.5  7.3  56.6  28.6 خارج قوة العمل

 1.2  0.8  7.6  9.5  47.9  33.0 حكومي
قطاع العمل

 1.1  1.2  9.0  9.5  49.2  30.0 خاص/عائلي

 1.1  0.6  8.9  12.5  46.0  31.0 مسقط

المحافظة

 0.9  0.0  6.7  7.2  51.7  33.5 ظفار

 0.6  0.5  6.3  9.0  52.5  31.0 الداخلية

 2.4  1.2  9.9  10.2  46.8  29.6 شمال الباطنة

 1.4  1.6  11.2  8.1  52.7  25.1 جنوب الباطنة

 0.6  0.7  5.0  3.2  60.7  29.7 جنوب الشرقية

 3.6  1.2  4.9  4.9  50.7  34.7 شمال الشرقية

 1.5  2.4  6.4  11.1  49.7  28.8 الظاهرة

 2.1  0.5  10.5  1.5  58.9  26.5 مسندم والبريمي والوسطى

 1.5  0.9  8.2  8.9  50.5  30.0 االجمالي



استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية36

تابع جدول رقم )4(: تأثير شراء المنتجات المقلدة أو تنزيل المحتويات االلكترونية غير القانونية %

شراء المنتجات المقلدة يؤثر على ابتكار منتجات جديدة

البنود
غير متأكد \ ال 

أعرف
ال اوافق 

بشدة ال اوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 3.8  3.0  18.9  4.9  52.4  17.0 ذكر
الجنس

 3.7  3.8  16.6  4.5  55.3  16.1 أنثى

 3.0  2.7  24.0  6.2  50.7  13.4 18-29 سنة

2.8 الفئات العمرية  3.5  17.0  4.3  53.9  18.5 30-49 سنة

10.6  3.7  8.3  3.5  58.1  15.8 +50 سنة

 9.3  1.9  14.6  4.6  56.2  13.3 أقل من دبلوم التعليم العام

2.6 المؤهل الدراسي  3.2  18.7  4.2  55.5  15.9 دبلوم  التعليم العام

 1.7  4.2  19.5  5.6  49.5  19.4 أعلى من دبلوم التعليم العام 

 2.9  3.1  18.3  4.4  52.6  18.7 مشتغل

3.6 قوة العمل  2.9  19.1  6.8  53.5  14.1 باحث عن عمل

 5.6  3.9  17.0  4.2  54.9  14.5 خارج قوة العمل

 2.9  2.7  18.9  4.0  51.1  20.4 حكومي
قطاع العمل

 2.8  3.5  17.7  4.8  54.4  16.7 خاص/عائلي

 5.4  3.8  22.5  4.4  47.0  16.9 مسقط

المحافظة

 2.0  4.5  14.9  4.4  51.4  22.9 ظفار

 2.1  3.7  19.5  3.9  59.0  11.8 الداخلية

 4.7  3.1  15.5  4.2  57.5  15.0 شمال الباطنة

 3.2  3.1  17.7  4.9  54.5  16.5 جنوب الباطنة

 3.9  2.7  15.8  3.6  53.0  21.1 جنوب الشرقية

 2.9  1.8  21.0  9.9  54.3  10.1 شمال الشرقية

 2.3  3.2  16.8  4.1  49.0  24.6 الظاهرة

 4.2  1.1  10.2  8.5  59.0  17.0 مسندم والبريمي والوسطى

 3.7  3.3  18.1  4.8  53.4  16.7 االجمالي



37 استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية

الجدول رقم )5(: ممارسة األعمال التي تؤثر على حماية الُملكية الفكرية %

قمت بشراء منتجات أو محتويات 
الكترونية دون أن أهتم بكونها أصلية 

أم مقلدة

قمت بشراء غير مقصود لمنتجات 
مقلدة

قمت بشراء مقصود لمنتجات 
مقلدة

البنود
ال أعرف \ 
غير متأكد ال نعم ال أعرف \ 

غير متأكد ال نعم ال أعرف \ 
غير متأكد ال نعم

 2.3  69.4  28.3  4.0  38.9  57.2  2.3  23.6  74.1 ذكر
الجنس

 3.1  70.4  26.5  2.9  36.6  60.5  4.0  23.4  72.6 أنثى

 1.6  69.5  29.0  2.8  38.1  59.1  2.0  23.7  74.3 18-29 سنة

1.6 الفئات العمرية  70.8  27.7  3.8  36.5  59.7  2.7  21.6  75.7 30-49 سنة

10.7 65.1 24.2 4.6  46.5  48.9  6.3  33.4  60.3 +50 سنة

 8.3  62.6  29.1  5.1  44.2  50.7  5.8  25.0  69.3 أقل من دبلوم 
التعليم العام

المؤهل 
1.4 الدراسي  69.1  29.5  3.1  36.1  60.8  1.7  20.2  78.1 دبلوم  التعليم 

العام

 0.5  74.6  24.8  3.2  36.6  60.1  2.6  26.2  71.2 أعلى من دبلوم 
التعليم العام 

 0.7  72.4  26.9  3.4  35.5  61.0  1.7  22.2  76.0 مشتغل

1.5 قوة العمل  69.0  29.5  2.4  38.4  59.1  2.7  23.8  73.6 باحث عن عمل

 7.0  65.2  27.9  4.7  42.8  52.5  5.4  25.8  68.8 خارج قوة العمل

 0.3  72.5  27.2  3.8  29.9  66.3  2.4  20.0  77.6 حكومي
قطاع العمل

 1.2  72.2  26.6  3.0  41.8  55.2  1.0  24.7  74.2 خاص/عائلي

 3.6  69.6  26.9  4.9  41.3  53.8  3.3  26.8  69.9 مسقط

المحافظة

 1.9  70.3  27.9  2.1  31.4  66.5  2.9  16.0  81.1 ظفار

 1.0  76.4  22.5  3.4  35.1  61.5  5.1  24.2  70.6 الداخلية

 2.7  70.4  26.9  3.2  35.0  61.8  2.6  19.6  77.9 شمال الباطنة

 2.9  65.8  31.4  4.5  39.3  56.2  2.2  25.4  72.5 جنوب الباطنة

 2.0  68.6  29.3  3.3  37.0  59.7  2.1  20.7  77.2 جنوب الشرقية

 2.9  74.5  22.6  0.8  50.9  48.3  1.8  28.7  69.5 شمال الشرقية

 2.6  64.6  32.8  5.0  32.8  62.2  3.4  30.1  66.5 الظاهرة

 2.4  58.5  39.1  1.9  44.6  53.5  0.0  18.5  81.5 مسندم والبريمي 
والوسطى

 2.6  69.8  27.7  3.6  38.1  58.3  2.9  23.5  73.6 االجمالي



استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية38

تابع جدول رقم )5(: ممارسة األعمال التي تؤثر على حماية الُملكية الفكرية %

أقوم بمشاركة المحتوى المحمي قانونيًا 
الذي اشتريته مع مستخدمين آخرين عبر 

االنترنت

قمت بالتحميل المقصود لمحتوى من 
االنترنت بشكل غير قانوني

البنود
ال أعرف \ غير 

متأكد ال نعم ال أعرف \ غير 
متأكد ال نعم

 4.8  79.8  15.3  4.9  84.0  11.1 ذكر
الجنس

 3.6  85.9  10.6  3.5  90.4  6.1 أنثى

 1.3  78.7  20.0  1.1  87.5  11.5 18-29 سنة

3.0 الفئات العمرية  85.7  11.3  3.3  87.7  9.0 30-49 سنة

20.0  71.1  8.9  18.9  75.8  5.3 +50 سنة

 13.7  77.4  8.9  12.9  83.4  3.6 أقل من دبلوم التعليم العام

2.0 المؤهل الدراسي  83.3  14.6  2.0  90.8  7.2 دبلوم  التعليم العام

 1.5  83.2  15.3  1.9  83.2  14.9 أعلى من دبلوم التعليم العام 

 2.4  82.8  14.8  2.9  85.4  11.7 مشتغل

3.0 قوة العمل  79.7  17.4  1.5  91.6  6.9 باحث عن عمل

 9.3  81.9  8.8  9.3  84.5  6.2 خارج قوة العمل

 2.8  83.3  13.8  2.7  85.6  11.7 حكومي
قطاع العمل

 1.9  82.2  15.9  3.0  85.2  11.8 خاص/عائلي

 2.8  80.2  17.0  3.2  84.7  12.1 مسقط

المحافظة

 6.2  83.8  10.0  4.9  86.8  8.3 ظفار

 3.1  82.1  14.9  3.2  85.6  11.2 الداخلية

 4.8  83.1  12.1  4.3  85.1  10.6 شمال الباطنة

 5.4  78.1  16.5  5.1  86.7  8.2 جنوب الباطنة

 5.6  87.0  7.3  6.4  85.8  7.8 جنوب الشرقية

 5.9  82.6  11.5  5.9  89.9  4.2 شمال الشرقية

 3.9  86.1  10.1  3.8  90.1  6.1 الظاهرة

 5.1  76.6  18.3  6.6  91.3  2.1 مسندم والبريمي والوسطى

 4.4  82.0  13.6  4.4  86.3  9.3 االجمالي



39 استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية

الجدول رقم )6(: أسباب التوقف عن شراء المنتجات المقلدة وتنزيل المحتويات االلكترونية غير القانونية %

توفر المنتجات األصلية والمحتوى 
االلكتروني القانوني بأسعار 

معقولة ومناسبة

تجارب شخصية أو لألخرين سيئة مع 
منتج مقلد /محتوى الكتروني غير 

قانوني

معرفة خطر التعرض للعقاب 
القانوني

البنود
ال أعرف \ 
غير متأكد ال نعم ال أعرف \ 

غير متأكد ال نعم ال أعرف \ 
غير متأكد ال نعم

 6.9  22.6  70.5  5.3  25.2  69.4  2.6  25.9  71.5 ذكر
الجنس

 5.3  23.8  71.0  2.5  31.1  66.4  3.1  33.6  63.3 أنثى

 5.1  27.4  67.5  3.4  33.9  62.7  3.3  25.5  71.2 18-29 سنة

6.2 الفئات العمرية  22.3  71.5  3.2  25.1  71.7  1.7  34.0  64.3 30-49 سنة

9.1 17.0 73.9 10.0  22.3  67.6  5.2  16.3  78.4 +50 سنة

 14.0  15.4  70.6  6.6  29.5  63.9  6.8  25.7  67.5 أقل من دبلوم 
التعليم العام

المؤهل 
4.3 الدراسي  22.1  73.6  5.0  21.1  73.9  1.5  20.6  77.9 دبلوم  التعليم 

العام

 3.7  28.1  68.2  2.5  31.3  66.2  1.5  37.0  61.5 أعلى من دبلوم 
التعليم العام 

 6.3  22.3  71.4  3.5  25.0  71.5  1.3  31.0  67.7 مشتغل

5.3 قوة العمل  34.7  60.0  2.8  42.9  54.3  1.8  39.4  58.8 باحث عن عمل

 7.0  17.0  76.0  6.6  21.5  71.9  5.9  17.8  76.3 خارج قوة العمل

 5.5  22.9  71.5  1.7  31.1  67.2  0.0  36.6  63.4 حكومي
قطاع العمل

 7.0  21.7  71.3  5.2  19.5  75.3  2.4  26.0  71.6 خاص/عائلي

 3.6  22.3  74.1  2.0  24.7  73.3  3.6  26.4  70.0 مسقط

المحافظة

 9.5  32.7  57.8  10.0  47.0  43.0  0.0  44.0  56.0 ظفار

 3.8  21.8  74.4  5.3  24.5  70.1  3.6  21.2  75.2 الداخلية

 7.6  17.7  74.6  5.6  21.2  73.2  2.0  19.3  78.8 شمال الباطنة

 12.7  19.0  68.3  5.0  32.5  62.5  5.0  35.3  59.6 جنوب الباطنة

 2.9  31.9  65.1  2.9  23.2  73.9  0.0  32.2  67.8 جنوب الشرقية

 9.5  46.3  44.2  9.5  30.1  60.4  4.3  51.3  44.5 شمال الشرقية

 2.1  14.5  83.4  0.0  29.2  70.8  0.0  21.7  78.3 الظاهرة

 10.3  2.6  87.0  0.0  32.0  68.0  0.0  23.1  76.9 مسندم والبريمي 
والوسطى

 6.3  23.0  70.7  4.3  27.3  68.3  2.8  28.6  68.6 االجمالي



استطالع الرأي حول  قياس وعي المجتمع الُعماني بالُملكيـــة الفكـــــرية40

الجدول رقم )5(: ممارسة األعمال التي تؤثر على حماية الُملكية الفكرية %

معرفة الضرر الناجم عن سلوكي 
في التأثير على االقتصاد الوطني

معرفة الضرر الناجم عن سلوكي 
في التأثير على استمرار االختراعات 

المفيدة

معرفة الضرر الناجم عن سلوكي 
في التأثير على المنتجات األصلية 

اآلمنة
البنود

ال أعرف \ 
غير متأكد ال نعم ال أعرف \ 

غير متأكد ال نعم ال أعرف \ 
غير متأكد ال نعم

 9.0  13.2  77.8  8.6  16.5  74.9  7.6  10.6  81.8 ذكر
الجنس

 5.0  24.0  71.0  9.1  25.6  65.4  4.8  17.1  78.1 أنثى

 7.5  23.8  68.7  9.0  25.7  65.3  7.4  16.0  76.6 18-29 سنة

6.0 الفئات العمرية  17.0  77.0  7.9  20.5  71.6  4.6  12.5  82.9 30-49 سنة

13.1 4.2 82.7 11.1  5.8  83.1  12.1  8.4  79.6 +50 سنة

 19.7  13.5  66.7  19.8  12.6  67.6  14.2  10.1  75.7 أقل من دبلوم 
التعليم العام

المؤهل 
5.7 الدراسي  17.1  77.2  7.0  23.4  69.5  6.6  13.4  80.0 دبلوم  التعليم 

العام

 2.3  18.9  78.7  3.9  20.7  75.4  2.4  14.0  83.6 أعلى من دبلوم 
التعليم العام 

 7.1  10.5  82.4  5.5  13.4  81.1  3.9  8.7  87.4 مشتغل

7.6 قوة العمل  28.8  63.6  10.9  33.4  55.7  6.6  20.8  72.6 باحث عن عمل

 8.5  20.6  71.0  12.8  22.0  65.2  11.2  15.0  73.8 خارج قوة العمل

 2.9  12.4  84.7  4.8  17.2  78.0  3.7  7.2  89.1 حكومي
قطاع العمل

 10.9  8.9  80.3  6.2  9.9  83.9  4.1  10.1  85.8 خاص/عائلي

 6.1  14.5  79.4  7.1  13.2  79.7  5.6  10.8  83.5 مسقط

المحافظة

 11.3  21.0  67.7  12.5  22.8  64.7  10.2  34.5  55.3 ظفار

 8.2  13.3  78.5  3.8  22.5  73.7  6.1  7.7  86.2 الداخلية

 5.7  16.2  78.1  9.6  24.0  66.4  7.6  10.0  82.4 شمال الباطنة

 13.3  23.8  62.8  15.0  19.8  65.2  9.6  11.1  79.3 جنوب الباطنة

 6.4  15.6  78.0  6.7  19.7  73.6  2.9  12.1  85.0 جنوب الشرقية

 14.1  17.9  68.1  15.3  23.2  61.6  9.5  16.4  74.1 شمال الشرقية

 0.0  23.0  77.0  2.2  28.3  69.5  0.0  21.7  78.3 الظاهرة

 0.0  7.4  92.6  10.3  2.6  87.0  10.3  5.5  84.2 مسندم والبريمي 
والوسطى

 8.0  17.0  75.0  9.0  20.0  72.0  7.0  13.0  80.0 االجمالي
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