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نبذة عن االستطالع

الهدف:
يهــدف اســتطالع قيــاس النفــاذ واســتخدام تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت إلــى توفيــر العديــد مــن المؤشــرات 
الهامــة حــول مــدى اســتخدام األفــراد واألســر )العمانيــة والوافــدة( بالســلطنة لتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت 

ومــدى امتالكهــم ألهــم أدواتهــا، ويتضمــن ذلــك: 

تقدير نسب نفاذ األسر واألفراد إلى اإلنترنت.
التعرف على األسباب التي قد تعوق نفاذ األسر واألفراد إلى اإلنترنت.

التعــرف علــى أبــرز مجــاالت اســتخدام األفــراد لإلنترنــت، خصوًصــا بمــا يتعلــق بالتفاعــل مــع الخدمــات الحكومية 
يق المواقع اإللكترونية، اســتخدام الخدمات اإللكترونية المتعلقة  اإللكترونية، شــراء أو بيع الســلع عن طر

بالســفر وخدمــات حجــز الفنــادق، واألغراض التعليمية.
تقديــر نســب اســتخدام األفــراد لوســائل التواصــل االجتماعــي المختلفــة )مثــل فيســبوك، تويتــر، إنســتجرام، 

واتــس آب، ســناب شــات، المدونــات، والمنتديــات، وغيرهــا(.
تقدير نسب األفراد الذين يستخدمون الحاسوب )مكتبي، محمول، أو جهاز لوحي(. 

يــد إلكترونــي،  التعــرف علــى مــدى إجــادة األفــراد لمهــارات اســتخدام الحاســوب األساســية، مثــل: إرســال بر
تقديميــة  عــروض  إنشــاء  إكســل(،  )مثــل  الحســابات  برامــج  فــي  البســيطة  الحســابية  الصيــغ  اســتخدام 

ــة برنامــج حاســوبي باســتخدام لغــة برمجــة متخصصــة، وغيرهــا مــن المهــارات. ــة، كتاب إلكتروني
تقدير نسب امتالك األفراد واستخدامهم للهواتف الذكية وغير الذكية.

تقديــر نســب األســر التــي يتوفــر لهــا جهــاز حاســوب )مكتبــي، محمــول، أو جهــاز لوحــي(، وبعــض األجهــزة 
الذكيــة األخــرى )مثــل: تلفــاز، ســاعة، طابعــة، كاميــرا ذكيــة(. 

مــن  العديــد  قبــل  مــن  االســتطالع واســتخدامها  مثــل هــذا  مــن  المتوفــرة  المؤشــرات  علــى  االعتمــاد  ويتــم 
المؤسســات الدوليــة، مثــل االتحــاد الدولــي لالتصــاالت، لتحديــد مــا تــم إنجــازه فــي كل دول العالــم حــول اســتخدام 

ــة المعلومــات واالتصــاالت، وترتيــب الــدول حســب إنجازهــا فــي هــذا المجــال الهــام. تقني

 جمع البيانات:

تــم جمــع بيانــات االســتطالع خــالل الفتــرة مــن 10 إلــى 20 فبرايــر 2020م، مــع عينــة مــن العمانييــن والوافديــن 
يــق  يــة، واألرديــة عــن طر العربيــة، واإلنجليز لغــات مختلفــة:  بثــالث  المقابــالت  إجــراء  بالســلطنة، وتــم  المقيميــن 
.)Computer Assisted Telephone Interviewing, CATI( المقابــالت الهاتفيــة وفــق اســتبيان إلكترونــي

حجم العينة:

بلــغ حجــم العينــة 2612 فــرًدا )1550 مــن العمانييــن، و 1062 مــن الوافديــن(، فــي فئــة العمــر )18 ســنة 
يــة، والذكــور  فأكثــر( مــن جميــع محافظــات الســلطنة، ومختلــف المســتويات التعليميــة والفئــات العمر

واإلنــاث.                     

بنــاًء علــى حجــم العينــة )2612 فــرًدا(، يبلــغ هامــش الخطــأ أقــل مــن 2.0 نقطــة مئويــة لتقديــرات النســب 
الفعليــة فــي المجتمــع ككل، وذلــك بدرجــة ثقــة 95 %(. 
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الملخص التنفيذي

مؤشرات استخدام الحاسب اآللي:

45 %  هي نسبة استخدام الحاسوب بين األفراد )18 سنة فأكثر(:
 29 % للحاسوب المكتبي.
34 % للحاسوب المحمول.

17 % للجهاز اللوحي.
:
ً
أكثر المهارات الحسابية انتشارا

 إرسال الرسائل )93 %(.
استخدام أدوات النسخ واللصق )85 %(.

يلها أو تثبيتها أو ضبط اإلعدادات لها )67 %(. البحث عن تطبيقات أو برمجيات أو تنز

مؤشرات امتالك الهاتف النقالة: 

97 % هي نسبة امتالك الهواتف النقالة بين األفراد )18 سنة فأكثر(.
95 % هي نسبة امتالك الهواتف النقالة الذكية بين األفراد )18 سنة فأكثر(.

مؤشرات استخدام اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي: 
95 % هي نسبة استخدام اإلنترنت بين األفراد )18 سنة فأكثر(.

 هــي: بحــث وتحميــل الصــور، األفــالم، الفيديوهــات أو الموســيقى،      
ً
أكثــر اســتخدامات اإلنترنــت انتشــارا

يــل األلعــاب اإللكترونيــة )77 %(، والنفــاذ إلــى المعلومــات )77 %(. وتنز

أكثــر أســباب عــدم اســتخدامات األفــراد لإلنترنــت: األميــة )38 %(، عــدم الحاجــة الســتخدام اإلنترنت 
)31 %(، وعدم إجادة اســتخدام اإلنترنت )31 %(.

 هــي )علــى الترتيــب(: تطبيــق واتــس آب )92 %(، ثــم 
ً
أكثــر وســائل التواصــل االجتماعــي انتشــارا

موقــع وتطبيــق مشــاهدة الفيديوهــات يوتيــوب )81 %(، وفيســبوك )56 %(.

نفاذ األسر المعيشية إلى اإلنترنت

94 % من األسر المعيشية في ُعمان لديها نفاذ إلى اإلنترنت. 

امتالك األسر المعيشية للحاسوب واألجهزة الذكية
أكثــر األجهــزة الذكيــة التــي تمتلهــا األســر المعيشــية هــي علــى الترتيــب: هاتــف نقــال ذكــي 
)95 %( ، أي نــوع مــن أنــواع الحاســوب )مكتبي/محمــول/ جهــاز لوحــي( )61 %(، حاســوب 

محمــول )53 %(، جهــاز تلفــاز ذكــي )47 %(.
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الحاسوب  ألجهزة  استخدامهم  عن  باالستطالع  المشتركين  األفراد  سؤال  تم 
الماضية:  أشهر  الثالثة  خالل  التالية  األجهزة  من  أًيا  استخدمت  “هل  المختلفة: 
تابلت،  باد،  آي  )مثل  لوحي  جهاز  أو  محمول،  حاسوب  مكتبي،  حاسوب 
لتلك األجهزة. ونالحظ من  وغيرها(؟”. ويبين الشكل )1( نسب استخدام األفراد 

يلي: ما  الشكل 

45 % من األفراد )18 سنة فأكثر( استخدموا جهاًزا واحًدا على األقل من 	 
السابقة لالستطالع. الثالثة أشهر  المختلفة خالل  الحاسوب  أجهزة 

المكتبي، 34 % 	  الحاسوب  األفراد )18 سنة فأكثر( استخدموا  29 % من 
)مثل  اللوحي  الجهاز  المحمول، و 17 % استخدموا  الحاسوب  استخدموا 

لالستطالع. السابقة  الثالثة أشهر  تابلت، وغيرها( خالل  باد،  آي 

١  استخدام الحاسب اآللي

شكل )1(: نسب استخدام أجهزة الحاسوب المختلفة لألفراد )18 سنة فأكثر(

45 % هي نسبة 

استخدام الحاسب 

اآللي: 55 % 

للعمانيين مقابل 

36 % للوافدين

% 29

% 34

% 17

حاسوب مكتبي

حاسوب محمول

جهاز لوحي

45 %أي جهار حاسوب
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2  إجادة مهارات إستخدام  الحاسب ااآللي

مهارات  بعض  يجيدون  الذين  فأكثر(،  سنة   18( األفراد  سب   )2( شكل  يعرض 
المهارات عن طريق أي جهاز  الحاسب اآللي وقاموا بممارسة تلك  استخدام 
أشهر  الثالثة  خالل  آخر(  جهاز  أي  أو  النقال  الهاتف  أو  الحاسوب،  جهاز  )مثال: 

يلي: ما  الشكل  من  ونالحظ  لالستطالع.  السابقة 

الرســائل )عــن 	  الترتيــب(: إرســال   هــي )علــى 
ً
انتشــارا أكثــر المهــارات الحســابية 

يــد اإللكترونــي، أو واتــس آب أو الرســائل النصيــة القصيــرة( )92 %(، ثــم  يــق البر طر
اســتخدام أدوات النســخ واللصــق )لتكــرار أو نقــل المعلومــات ضمــن ملــف وورد أو 
باوربوينــت أو غيرهــا مــن الوثائــق أو المســتندات( )84 %(، ثــم البحــث عــن تطبيقــات 
يلهــا أو تثبيتهــا أو ضبــط اإلعــدادات لهــا )مثــل تطبيقــات الموبايــل  أو برمجيــات أو تنز

أو األلعــاب أو البرامــج األخــرى( )67 %(.

 هــي: كتابــة برنامــج حاســوبي باســتخدام 	 
ً
فــي المقابــل، أقــل المهــارات انتشــارا

Presenta-( إنشــاء عــروض تقديميــة إلكترونيــة ،)% 8 )لغــة برمجــة متخصصــة 
tions( )باســتخدام باوربوينــت أو غيــره مــن التطبيقــات متضمنــة نصــوص، أو صــور، 
الحســابية  الصيــغ  اســتخدام   ،)% 24( بيانيــة(  رســوم  أو  أو فيديــو،  أو صــوت، 

ــات )مثــل اكســل(    )25 %(.  األساســية أو المعــادالت فــي صفحــة البيان

أكثر مهارات 

استخدام الحاسب 

اآللي انتشارا هي: 

ارسال الرسائل

 )92 %( يليها 

استخدام أدوات 

النسخ واللصق

)% 84( 

شكل ) 2(: نسب األفراد )18 سنة فأكثر( الذين يجيدون بعض المهارات الحاسبية

يدالكتروني ،وتس اب ،رسائل نصية قصيرة( ارسال الرسائل ) بر

استخدام أدوات النسخ واللصق

يلها ، أو تثبيتها أو ضبط اإلعدادات لها البحث عن تطبيقات أو برمجيات، أو تنز

القيام باجراءات الحماية االمنية لألجهزة أو الحسابات االلكترونية 

تغيير إعدادات الخصوصية على جهازك أو حسابك في التطبيقات المختلفة

نقل الملفات أو البرامج بين حاسوب وأجهزة أخرى

توصيل وضبط أجهزة جديدة

استخدام الصيغ الحسابية االساسية في صفحة البيانات

إنشاء عروض تقديمية إلكترونية

كتابة برنامج حاسوبي بإستخدام لغة برمجة متخصصة

 % 92

 % 84

  % 67

 % 57

 % 52

 % 49

 % 31

  % 25

 % 24

 % 8
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تــم ســؤال األفــراد المشــتركين باالســتطالع عــن عــدد األفــراد فــي أســرهم ممــن 

، ومــن ثــم تــم 
ً

ــا نقــاال
ً

يبلــغ عمرهــم 18 عاًمــا أو أكثــر، وكــم منهــم يمتلــك هاتف

، ويعــرض 
ً
نقــاال ــا 

ً
الذيــن يمتلكــون هاتف حســاب نســب األفــراد باألســر المعيشــية 

الشــكل )3( تلــك النســب. ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:

97 % مــن األفــراد )18 ســنة فأكثــر( باألســر المعيشــية بالســلطنة يمتلكــون 	 

 واحــًدا علــى األقــل.
ً

ــا نقــاال
ً

هاتف

في المقابل هناك 3 % ال يمتلكون أي هاتف نقال.	 

3  امتالك الهواتف النقالة
97 % من األفراد 
باألسر المعيشية 

بالسلطنة يمتلكون 
 واحًدا 

ً
ا نقاال

ً
هاتف

على األقل 95 % 
للعمانيين و 99 % 

للوافدين

شكل )3(: امتالك الهواتف النقالة لألفراد )18 سنة فأكثر(

% 3

% 97
ً
 نقاال

ً
يمتلك هاتفا

ً
 نقاال

ً
اليمتلك هاتفا
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»هل  الذكية:  للهواتف  امتالكهم  عن  باالستطالع  المشتركين  األفراد  سؤال  تم 
تحميل  )مثال:  باإلنترنت؟  االتصال  أو  التصفح  خاصية  يدعم   

ً
نقاال  

ً
هاتفا تمتلك 

يوتيوب  آب،  واتس  مثل  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  التطبيقات، 
وغيرها(؟«. ويعرض الشكل )4( نسب امتالك األفراد )18 سنة فأكثر( للهواتف 

يلي: ما  الشكل  من  ونالحظ  الذكية.  النقالة 

 ذكًيا                         	 
ً

ا نقاال
ً

95 % من األفراد )18 سنة فأكثر( بالسلطنة يمتلكون هاتف
واحًدا على األقل .

في المقابل هناك 5 % ال يمتلكون أي هاتف نقال ذكي.	 

4 امتالك الهواتف النقالة الذكية
95 % من 

األفراد يمتلكون 

 ذكًيا 
ً

ا نقاال
ً

هاتف

واحًداعلى األقل:

95 % للعمانيين و  

93.7 % للوافدين

شكل )4(: امتالك الهواتف الذكية لألفراد )18 سنة فأكثر(

% 5

%  95

ً
 ذكيا

ً
 نقاال

ً
ال يمتلك هاتفا

ً
 ذكيا

ً
 نقاال

ً
يمتلك هاتفا
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تم سؤال األفراد المشتركين باالستطالع عن استخدامهم لإلنترنت: »هل استخدمت 
الثالثة الماضية؟ )مثال:  اإلنترنت من أي مكان باستخدام أي جهاز خالل األشهر 
تحميل  اإليميل،  استخدام  اإللكترونية،  المواقع  تصفح  آب،  واتس  استخدام 
اإللكترونية  الحكومية  الخدمات  استخدام  النقال،  الهاتف  يق  طر عن  التطبيقات 
لإلنترنت.  فأكثر(  سنة   18( األفراد  استخدام  نسب   )5( الشكل  يعرض  وغيرها(«. 

يلي: الشكل ما  ونالحظ من 

95 % مــن األفــراد )18 ســنة فأكثــر( اســتخدموا اإلنترنــت خــالل الثالثــة أشــهر 	 
السابقة لالستطالع.

في المقابل هناك 5 % لم يستخدموا اإلنترنت.	 

استخدام اإلنترنت  5
95 % من األفراد 
استخدموا اإلنترنت 
خالل الثالثة أشهر 
السابقة لالستطالع

ويرتفع المؤشر 
الى 98 % في 

محافظة الوسطى 
مقارنة بنحو 
90 % في 

محافظة مسندم

شكل )5(: استخدام اإلنترنت خالل الثالثة أشهر الماضية لألفراد )18 سنة فأكثر(

% 5

% 95
يستخدم انتر نت

ال يستخدم انتر نت
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يعرض الشكل )6( نسب األفراد )18 سنة فأكثر(، الذين قاموا ببعض األنشطة عن 
يق االنترنت خالل الثالثة أشهر السابقة لالستطالع. ونالحظ من الشكل ما يلي: طر

 هي )على الترتيب(: بحث وتحميل الصور، األفالم، 	 
ً
أكثر استخدامات اإلنترنت انتشارا

إلى  والنفاذ   ،)% 77( اإللكترونية  األلعاب  يل  وتنز الموسيقى،  أو  الفيديوهات 
المعلومات  أو  الخدمات  السلع،  البحث عن معلومات حول  )مثل  المعلومات 
أو  الصحف  يل  تنز أو  قراءة  الحكومية،  المؤسسات  خدمات  بالصحة،  المتعلقة 

المجالت أو الكتب اإللكترونية( )77 %(.

 هي: استخدام الخدمات اإللكترونية 	 
ً
في المقابل، أقل استخدامات اإلنترنت انتشارا

سكاي  ويجو،  بوكينج،  )مثل  وغيرها  الفنادق  حجز  وخدمات  بالسفر  المتعلقة 
يفاجو، إير بي إن بي( )25 %(، البحث عن فرص وظيفية أو إرسال طلبات  سكانر، تر
الوظائف )28 %(، أو ألغراض تعليمية )مثل التعلم عبر اإلنترنت، وغيرها( )28 %(. 

6 مجاالت استخدام اإلنترنت
أكثر مجاالت 

استخدام اإلنترنت 
انتشارا بين 
العمانيين:

- النفاذ على 
المعلومات

)% 83( 
- بحث وتحميل 
الصور واألفالم 
والموسيقى 
وتنزيل األلعاب 

االلكترونية )80 %(

شكل )6(: نسب األفراد )18 سنة فأكثر( الذين قاموا بأنشطة مختلفة باستخدام اإلنترنت

يل األلعاب االلكترونية    بحث وتحميل الصور ، االفالم ،الفيدوهات أو الموسيقى ، تنز

النفاذ الى المعلومات

يد االلكتروني ارسال أو استقبال رسائل البر

الخدمات البنكية عبر االنتر نت

التفاعل مع الخدمات الحكومية اإللكترونية

ين عبر اإلنتر نت لحفظ الملفات المختلفة استخدام مساحات التخز

يق المواقع اإللكترونية شراء أو بيع السلع عن طر

أغراض تعليمية

البحث عن فرص وظيفية أو ارسال طلبات الوظائف

إستخدام الخدمات اإللكترونية المتعلقة بالسفر وخدمات حجز الفنادق وغيرها

% 77

% 77

% 58

% 38

% 34

% 34

% 31

% 28

% 28

% 25
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أسباب  عن  اإلنترنت  يستخدمون  ال  الذين  باالستطالع  المشتركين  األفراد  سؤال  تم 
عدم االستخدام، ويبين الشكل )7( أهم األسباب التي ذكرها األفراد بخصوص ذلك. 

ونالحظ من الشكل ما يلي:

الترتيب(: األمية )38 %(، 	  أكثر أسباب عدم استخدامات األفراد لإلنترنت هي )على 
عدم الحاجة الستخدام اإلنترنت )31 %(، وعدم إجادة استخدام اإلنترنت )31 %(.

في المقابل، أقل أسباب عدم استخدامات األفراد لإلنترنت: الحاجة إلى أجهزة خاصة 	 
الستخدام اإلنترنت )خاصة ذوي اإلعاقة( )2 %(، أسباب اجتماعية أو ثقافية )مثل 
الخوف من التعرض لمحتوى غير الئق( )2 %(، أو أسباب تتعلق بأمن المعلومات أو 

ألسباب خاصة )3 %(. 

7 أسباب عدم استخدام اإلنترنت
معوقات استخدام 

اإلنترنت: األمية، 

وعدم الحاجة 

الستخدامه، وعدم 

إجادة االستخدام

شكل )7(: أهم أسباب عدم استخدام األفراد )18 سنة فأكثر( لإلنترنت

يسمح بتعدد االجابات في هذا السؤال ولذلك يمكن آن يزيد مجموع النسب عن 100

ال أجيد القراءة وال الكتابة

عدم الحاجة الستخدام اإلنتر نت 

ال أجيد استخدام اإلنتر نت

اليوجد لدي هاتف أو حاسوب يدعم االتصال باإلنتر نت 

ارتفاع تكلفة خدمة اإلنتر نت 

اليوجد لدي وقت  كاِف الستخدام اإلنتر نت

ارتفاع تكلفة االدوات االزمةلتوصيل اإلنتر نت

التوجد تغطية لشبكة اإلنترنت

أسباب اجتماعية أو ثقافية  ) مثل التعرض لمحتوى غير الئق (

بحاجة إلى أجهزة خاصة الستخدام اإلنترنت ) مثل ذوي االعاقة (

تغطية اإلنترنت ضعيفة

أسباب تتعلق بأمن المعلومات / أسباب خاصة

% 38

% 31

% 31

% 30

% 23

% 14

% 7

% 6

% 5

% 3

% 2

% 2
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يعرض الشكل )8( نسب األفراد )18 سنة فأكثر( الذين استخدموا بعض شبكات 

وتطبيقات التواصل االجتماعي خالل الثالثة أشهر السابقة لالستطالع. ونالحظ من 

الشكل ما يلي:

واتس 	  تطبيق  الترتيب(:  )على  هي   
ً
انتشارا االجتماعي  التواصل  وسائل  أكثر 

آب )92 %(، ثم موقع وتطبيق مشاهدة الفيديوهات يوتيوب )81 %(، 

.)%  56( وفيسبوك 

المدونات            	  هي:   
ً
انتشارا االجتماعي  التواصل  شبكات  أقل  المقابل،  في 

إن      ولينكد   ، منها  لكل   )%  6( والمنتديات  بنترست  تطبيق  موقع   ،  )%  4(

  .)%  10(

8  استخدام شبكات التواصل االجتماعي
أكثر وسائل التواصل 

االجتماعي انتشارا 

هي: 

الواتس أب، 

واليويتوب، 

وفيسبوك

شكل )8(: نسب األفراد )18 سنة فأكثر( الذين يستخدمون بعض شبكات التواصل االجتماعية

واتس اب

يوتيوب

فيسبوك

إنستجرام

تويتر

سناب شات

لينكد إن

بنترست

المنتديات

المدونات

شبكات أخرى

أيمو

% 92

% 81

% 56

% 47

% 44

% 24

% 25

% 10

% 6

% 6

% 4

% 6
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على  واحد  فرد  كان هناك  إذا  اإلنترنت  إلى  نفاذ  المعيشية  األسرة  لدى  يكون 

أثناء  يقة  بأية طر األقل من أفراد األسرة المعيشية يمكنه الوصول إلى اإلنترنت 

األسرة.  بمسكن  تواجده 

تم سؤال األفراد المشتركين باالستطالع عن نفاذ أسرهم المعيشية إلى اإلنترنت: 

»هل لدى األسرة النفاذ لإلنترنت عن طريق اي نوع من انواع االتصال )مثل الهاتف 

ية، األقمار الصناعية(  النقال، اإلنترنت الالسلكي، عبر الكابالت األرضية أو األلياف البصر

». يعرض الشكل )9( نسب نفاذ األسر المعيشية إلى اإلنترنت. ونالحظ من الشكل 

ما يلي:

94 % من األسر المعيشية في ُعمان لديها نفاذ إلى اإلنترنت.	 

في المقابل هناك 6 % من األسر ليس لديها نفاذ إلى اإلنترنت.	 

نفاذ األسر المعيشية إلى اإلنترنت  9
94 % من األسر 

المعيشية في 

السلطنة لديها 

نفاذ لالنترنت:

 93.5 % لألسر 

العمانية مقابل 

95.3 % لألسر 

الوافدة.

شكل )9(: نفاذ األسر المعيشية إلى اإلنترنت

% 6
ليس لديها نفاذ إلى اإلنترنت

% 94
 لديها نفاذ إلى اإلنترنت
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بأنواعه  الحاسوب  تمتلك  التي  المعيشية  األسر  نسب   )10( الشكل  يعرض 

المختلفة )مكتبي، محمول، جهاز لوحي(، أو تمتلك أحد األجهزة الذكية. ونالحظ 

يلي: ما  الشكل  من 

أكثر األجهزة الذكية التي تمتلها األسر المعيشية هي على الترتيب: هاتف 	 

نقال ذكي )95 %(، أي نوع من أنواع الحاسوب )مكتبي/محمول/ جهاز 

لوحي( )61 %(.

 هي: الكاميرات الذكية )14 %(، الطابعات 	 
ً
في المقابل، أقل األجهزة انتشارا

الذكية )15 %(، والساعات الذكية )18 %(. 

10 امتالك األسر المعيشية للحاسوب واألجهزة الذكية
الهاتف النقال 

الذكي أكثر األجهزة 
الذكية انتشارا بين 
األسر المعيشية 

في السلطنة
 )95 %(، وخاصة 

في محافظة 
شمال الباطنة 
)97 %( يليها 
جنوب الباطنة 

والداخلية
)% 96.5( 

شكل )10(: األسر المعيشية التي تمتلك حاسوبا أو بعض األجهزة الذكية

هاتف نقال  ذكي

حاسوب ) مكتبي / محمول / جهاز لوحي

حاسوب محمول

جهاز تلفاز ذكي

جهاز لوحي

حاسوب مكتبي

ساعة ذكية

طابعه ذكية

كاميرا ذكية

% 95

% 61

% 53

% 47

% 37

% 20

% 18

% 15

% 14
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ملحق )1(: 
الجداول 
التفصيلية
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أي جهاز حاسوبجهاز لوحيحاسوب محمولحاسوب مكتبي

نعمالنعمالنعمالنعمال

الجنسية
61.338.760.139.978.421.644.655.4عماني

78.721.370.529.586.014.063.736.3وافد

الجنس
70.329.768.431.685.414.658.042.0ذكر

73.027.060.239.876.223.849.150.9أنثى

مستوى التعليم

96.13.994.75.395.64.490.99.1ابتدائي أو أقل

94.35.791.98.194.15.986.014.0إعدادي - أقل من ثانوي

71.628.468.631.482.617.455.045.0ثانوي - دون الجامعي

40.859.227.872.267.832.215.384.7جامعي فأعلى

العمر

73.726.365.234.884.115.956.543.5 18 - 29 سنة

3068.032.064.036.081.818.252.147.9 - 49 سنة

76.923.175.424.682.417.665.234.8+50 سنة

الحالة العملية

69.430.666.333.783.816.255.544.5مشتغل

72.227.852.048.074.625.443.156.9باحث عن عمل

79.220.872.227.881.318.761.238.8خارج قوة العمل

قطاع العمل
48.251.851.049.075.025.033.067.0حكومي

75.724.370.829.286.413.662.237.8خاص/عائلي

المحافظة

70.429.661.938.180.719.352.147.9مسقط

77.322.774.925.186.213.864.935.1ظفار

70.030.070.229.880.619.454.845.2مسندم

76.123.970.829.273.226.856.143.9البريمي

69.830.264.835.282.417.654.245.8الداخلية

69.230.865.734.383.316.755.045.0شمال الباطنة

67.332.763.736.385.314.753.047.0جنوب الباطنة

76.723.374.125.987.013.062.537.5جنوب الشرقية

68.631.469.330.784.115.956.543.5شمال الشرقية

67.932.161.638.478.821.251.848.2الظاهرة

82.817.276.024.092.27.867.432.6الوسطى

71.128.965.934.182.717.355.344.7إجمالي

جدول )1(: استخدام األفراد )18 سنة فأكثر( ألجهزة الحاسب اآللي بأنواعها المختلفة 
خالل الثالثة أشهر السابقة لالستطالع
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 استخدام أدوات
النسخ واللصق

يد  إرسال الرسائل )بر
 إلكتروني، واتس آب،
)رسائل نصية قصيرة

 استخدام الصيغ
 الحسابية األساسية
في صفحة البيانات

 توصيل وضبط أجهزة
جديدة

نعمالنعمالنعمالنعمال

الجنسية
10.189.95.594.572.028.062.837.2عماني

19.880.29.190.976.423.673.027.0وافد

الجنس
17.083.09.091.074.425.669.430.6ذكر

12.287.84.295.874.725.366.633.4أنثى

مستوى التعليم

37.862.224.076.097.32.791.98.1ابتدائي أو أقل

23.876.212.287.894.06.086.613.4إعدادي - أقل من ثانوي

11.788.33.796.377.822.269.230.8ثانوي - دون الجامعي

2.697.4.599.542.957.141.858.2جامعي فأعلى

العمر

12.387.76.094.078.221.867.332.7 18 - 29 سنة

3013.586.55.994.171.029.068.131.9 - 49 سنة

31.168.917.582.579.420.673.226.8+50 سنة

الحالة العملية

15.984.17.392.772.827.268.231.8مشتغل

6.493.61.198.976.423.661.338.7باحث عن عمل

19.081.012.487.682.217.874.425.6خارج قوة العمل

قطاع العمل
8.191.92.997.164.635.457.043.0حكومي

18.281.88.691.475.324.771.528.5خاص/عائلي

المحافظة

16.683.46.393.768.431.666.733.3مسقط

17.482.611.089.078.721.373.626.4ظفار

22.577.58.291.881.019.074.125.9مسندم

16.283.810.489.680.319.767.132.9البريمي

14.685.48.191.977.822.267.832.2الداخلية

11.888.25.794.375.224.865.634.4شمال الباطنة

14.885.27.392.780.219.866.233.8جنوب الباطنة

14.285.811.288.879.120.972.127.9جنوب الشرقية

17.382.77.992.175.924.169.530.5شمال الشرقية

16.183.97.292.879.220.877.722.3الظاهرة

19.680.47.392.774.425.678.921.1الوسطى

15.584.57.592.574.525.568.531.5إجمالي

جدول )2(: ممارسة األفراد )18 سنة فأكثر( ألي من مهارات استخدام الحاسب اآللي )%(
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 البحث عن تطبيقات

 أو برمجيات أو
يلها أو تثبيتها أو  تنز
ضبط اإلعدادات لها

 إنشاء عروض
تقديمية إلكترونية

 نقل الملفات أو
 البرامج بين حاسوب

وأجهزة أخرى
أي جهاز حاسوب

نعمالنعمالنعمالنعمال

الجنسية
28.871.270.229.847.452.644.655.4عماني

36.463.681.019.053.446.663.736.3وافد

الجنس
35.464.678.921.152.447.658.042.0ذكر

27.872.270.229.846.953.149.150.9أنثى

مستوى التعليم

60.839.295.44.678.421.690.99.1ابتدائي أو أقل

47.352.795.34.773.526.586.014.0إعدادي - أقل من ثانوي

27.672.477.822.249.850.255.045.0ثانوي - دون الجامعي

16.183.950.449.621.378.715.384.7جامعي فأعلى

العمر

26.473.672.327.744.455.656.543.5 18 - 29 سنة

3031.268.876.823.250.349.752.147.9 - 49 سنة

56.643.483.616.468.032.065.234.8+50 سنة

الحالة العملية

32.667.477.322.750.349.755.544.5مشتغل

20.379.762.437.640.259.843.156.9باحث عن عمل

42.857.278.621.459.140.961.238.8خارج قوة العمل

قطاع العمل
25.374.764.535.543.756.333.067.0حكومي

34.865.281.118.952.347.762.237.8خاص/عائلي

المحافظة

32.367.775.025.047.952.152.147.9مسقط

36.763.381.418.657.043.064.935.1ظفار

44.255.879.620.454.845.254.845.2مسندم

36.663.478.421.651.248.856.143.9البريمي

32.867.276.823.251.248.854.245.8الداخلية

28.871.271.928.148.052.055.045.0شمال الباطنة

35.664.479.021.053.446.653.047.0جنوب الباطنة

36.363.778.421.660.639.462.537.5جنوب الشرقية

32.167.975.025.047.152.956.543.5شمال الشرقية

30.769.378.022.049.850.251.848.2الظاهرة

46.853.283.816.258.641.467.432.6الوسطى

33.166.976.323.750.849.255.344.7إجمالي

تابع / جدول )2(: ممارسة األفراد )18 سنة فأكثر( ألي من مهارات استخدام الحاسب اآللي )%(
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 القيام بإجراءات
 الحماية األمنية

 لألجهزة أو الحسابات
اإللكترونية

 تغيير إعدادات
 الخصوصية على

 جهازك أو حساباتك
 في التطبيقات

المختلفة

 كتابة برنامج
 حاسوبي باستخدام
لغة برمجة متخصصة

 توصيل وضبط أجهزة
جديدة

نعمالنعمالنعمالنعمال

الجنسية
40.559.540.859.291.18.962.837.2عماني

44.955.153.047.092.67.473.027.0وافد

الجنس
45.854.251.049.092.77.369.430.6ذكر

36.563.539.960.190.39.766.633.4أنثى

مستوى التعليم

72.327.779.021.097.82.291.98.1ابتدائي أو أقل

66.333.766.333.798.81.286.613.4إعدادي - أقل من ثانوي

38.661.443.356.791.78.369.230.8ثانوي - دون الجامعي

18.082.023.976.184.815.241.858.2جامعي فأعلى

العمر

36.463.643.256.889.410.667.332.7 18 - 29 سنة

3042.557.545.654.492.77.368.131.9 - 49 سنة

61.039.066.233.895.44.673.226.8+50 سنة

الحالة العملية

41.958.148.251.892.37.768.231.8مشتغل

35.764.332.367.787.812.261.338.7باحث عن عمل

52.647.453.446.692.67.474.425.6خارج قوة العمل

قطاع العمل
34.865.239.460.692.27.857.043.0حكومي

44.155.950.949.192.37.771.528.5خاص/عائلي

المحافظة

38.861.244.955.189.410.666.733.3مسقط

41.358.752.747.394.35.773.626.4ظفار

56.443.656.143.995.24.874.125.9مسندم

51.948.152.847.291.18.967.132.9البريمي

42.457.647.752.391.38.767.832.2الداخلية

42.157.945.354.792.67.465.634.4شمال الباطنة

46.953.150.549.596.23.866.233.8جنوب الباطنة

54.145.954.145.992.57.572.127.9جنوب الشرقية

45.854.244.355.792.97.169.530.5شمال الشرقية

43.856.244.855.294.15.977.722.3الظاهرة

61.838.267.132.997.03.078.921.1الوسطى

43.057.047.752.392.08.068.531.5إجمالي

تابع / جدول )2( : ممارسة األفراد )18 سنة فأكثر( ألي من مهارات استخدام الحاسب اآللي )%(
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نعمال

الجنسية
595عماني

199وافد

الجنس
298ذكور

595إناث

المحافظة

298مسقط

496ظفار

397مسندم

298البريمي

397الداخلية

397شمال الباطنة

496جنوب الباطنة

694جنوب الشرقية

793شمال الشرقية

694الظاهرة

199الوسطى

397إجمالي

 )جدول 3(: امتالك األفراد )18 سنة فأكثر( للهواتف النقالة )%(



24
النعم

الجنسية
95.14.9عماني

93.76.3وافد

الجنس
93.76.3ذكر

95.64.4أنثى

مستوى التعليم

81.318.7ابتدائي أو أقل

93.46.6إعدادي - أقل من ثانوي

97.03.0ثانوي - دون الجامعي

98.91.1جامعي فأعلى

العمر

96.13.9 18 - 29 سنة

3095.74.3 - 49 سنة

84.615.4+50 سنة

الحالة العملية

94.85.2مشتغل

98.31.7باحث عن عمل

89.510.5خارج قوة العمل

قطاع العمل
97.62.4حكومي

94.06.0خاص/عائلي

المحافظة

94.95.1مسقط

90.39.7ظفار

91.18.9مسندم

93.16.9البريمي

94.55.5الداخلية

96.43.6شمال الباطنة

94.95.1جنوب الباطنة

93.26.8جنوب الشرقية

93.96.1شمال الشرقية

93.66.4الظاهرة

96.23.8الوسطى

94.35.7إجمالي

جدول )4(:  امتالك األفراد )18 سنة فأكثر( لهاتف نقال يدعم خاصية التصفح أو االتصال باالنترنت )%(
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النعم

الجنسية
95.54.5عماني

95.05.0وافد

الجنس
94.45.6ذكر

97.22.8أنثى

مستوى التعليم

82.117.9ابتدائي أو أقل

94.35.7إعدادي - أقل من ثانوي

98.21.8ثانوي - دون الجامعي

99.4.6جامعي فأعلى

العمر

96.63.4 18 - 29 سنة

3096.53.5 - 49 سنة

86.913.1+50 سنة

الحالة العملية

95.74.3مشتغل

99.2.8باحث عن عمل

90.39.7خارج قوة العمل

قطاع العمل
97.72.3حكومي

95.24.8خاص/عائلي

المحافظة

96.13.9مسقط

91.48.6ظفار

90.49.6مسندم

94.15.9البريمي

94.75.3الداخلية

97.52.5شمال الباطنة

95.64.4جنوب الباطنة

93.26.8جنوب الشرقية

94.65.4شمال الشرقية

94.85.2الظاهرة

98.11.9الوسطى

95.24.8إجمالي

جدول )5(: استخدام األفراد )18 سنة فأكثر(  اإلنترنت من أي مكان باستخدام أي جهاز خالل األشهر الثالثة الماضية
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جدول )6( : القيام بأي أنشطة عن طريق اإلنترنت من أي مكان خالل األشهر الثالثة الماضية )%( 

 التفاعل مع
 الخدمات الحكومية

اإللكترونية

 إرسال أو استقبال
يد  رسائل البر
اإللكتروني

 شراء أو بيع السلع
 عن طريق المواقع

اإللكترونية

 استخدام الخدمات
 اإللكترونية المتعلقة
 بالسفر وخدمات حجز

الفنادق وغيرها

نعمالنعمالنعمالنعمال

الجنسية
49.850.237.862.260.639.470.329.7عماني

78.521.545.654.475.025.078.221.8وافد

الجنس
64.935.144.355.771.928.174.625.4ذكر

68.431.637.462.661.538.575.025.0أنثى

مستوى التعليم

93.16.976.123.989.410.696.83.2ابتدائي أو أقل

82.417.672.427.685.614.493.96.1إعدادي - أقل من ثانوي

63.336.740.060.067.432.678.821.2ثانوي - دون الجامعي

46.853.211.488.650.649.445.854.2جامعي فأعلى

العمر

68.531.540.859.263.936.178.022.0 18 - 29 سنة

3063.037.040.659.468.931.172.927.1 - 49 سنة

71.828.252.747.380.319.774.125.9+50 سنة

الحالة العملية

65.834.241.958.170.030.073.626.4مشتغل

51.848.229.370.759.440.674.026.0باحث عن عمل

75.224.851.848.267.232.881.418.6خارج قوة العمل

قطاع العمل
44.056.032.967.163.336.760.439.6حكومي

72.527.544.655.472.028.077.722.3خاص/عائلي

المحافظة

71.029.036.163.966.633.472.527.5مسقط

70.829.247.552.570.129.975.924.1ظفار

73.126.941.358.769.530.571.728.3مسندم

62.537.542.157.969.430.672.827.2البريمي

58.841.239.560.569.130.977.023.0الداخلية

61.838.244.056.067.132.973.226.8شمال الباطنة

61.438.652.747.371.628.477.922.1جنوب الباطنة

65.534.548.351.768.931.181.918.1جنوب الشرقية

61.638.441.558.570.030.073.426.6شمال الشرقية

56.643.445.254.874.925.176.423.6الظاهرة

77.322.757.342.783.916.184.215.8الوسطى

65.934.142.257.868.731.374.825.2إجمالي
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تابع / جدول )6( : القيام بأي أنشطة عن طريق اإلنترنت من أي مكان خالل األشهر الثالثة الماضية )%(

أغراض تعليميةالخدمات البنكية عبر اإلنترنت
 بحث وتحميل الصور، األفالم،
 الفيديوهات أو الموسيقى،

يل األلعاب اإللكترونية تنز

نعمالنعمالنعمال

الجنسية
52.147.963.136.919.580.5عماني

70.429.679.120.925.774.3وافد

الجنس
61.738.375.824.224.275.8ذكر

63.936.163.636.420.279.8أنثى

مستوى التعليم

91.88.291.48.635.764.3ابتدائي أو أقل

86.813.290.59.528.871.2إعدادي - أقل من ثانوي

61.138.972.427.621.678.4ثانوي - دون الجامعي

35.564.551.248.815.284.8جامعي فأعلى

العمر

63.236.868.431.612.187.9 18 - 29 سنة

3059.940.172.827.224.175.9 - 49 سنة

70.929.178.921.147.552.5+50 سنة

الحالة العملية

61.338.775.124.923.776.3مشتغل

57.742.358.641.411.488.6باحث عن عمل

71.328.763.836.226.573.5خارج قوة العمل

قطاع العمل
44.855.262.737.322.677.4حكومي

66.433.678.921.124.076.0خاص/عائلي

المحافظة

61.938.173.326.726.373.7مسقط

68.131.974.725.323.576.5ظفار

66.034.068.831.227.172.9مسندم

66.233.879.620.420.479.6البريمي

58.341.773.126.925.774.3الداخلية

59.940.169.930.120.279.8شمال الباطنة

64.835.270.629.421.678.4جنوب الباطنة

68.931.170.629.416.383.7جنوب الشرقية

57.942.166.533.516.483.6شمال الشرقية

58.141.967.632.420.679.4الظاهرة

68.631.486.014.025.974.1الوسطى

62.437.672.127.923.077.0إجمالي
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تابع / جدول )6( :  القيام بأي أنشطة عن طريق اإلنترنت من أي مكان خالل األشهر الثالثة الماضية )%(

 النفاذ إلى
المعلومات

 البحث عن فرص
 وظيفية أو إرسال
طلبات الوظائف

 البحث عن فرص
 وظيفية أو إرسال
طلبات الوظائف

 استخدام مساحات
ين عبر اإلنترنت  التخز

 لحفظ الملفات
المختلفة

نعمالنعمالنعمالنعمال

الجنسية
16.383.766.333.766.333.758.841.2عماني

28.571.576.823.276.823.271.628.4وافد

الجنس
24.975.175.025.075.025.068.831.2ذكر

19.180.965.934.165.934.159.840.2أنثى

مستوى التعليم

53.946.193.07.093.07.093.46.6ابتدائي أو أقل

36.263.884.016.084.016.087.912.1إعدادي - أقل من ثانوي

18.082.071.128.971.128.965.234.8ثانوي - دون الجامعي

8.092.056.543.556.543.540.859.2جامعي فأعلى

العمر

18.181.963.436.663.436.661.138.9 18 - 29 سنة

3021.978.174.325.774.325.766.933.1 - 49 سنة

41.858.286.513.586.513.575.124.9+50 سنة

الحالة العملية

24.175.975.424.675.424.668.131.9مشتغل

11.089.027.172.927.172.950.649.4باحث عن عمل

25.174.982.717.382.717.364.335.7خارج قوة العمل

قطاع العمل
12.287.878.022.078.022.057.742.3حكومي

27.872.274.625.474.625.471.228.8خاص/عائلي

المحافظة

22.977.171.228.871.228.862.437.6مسقط

26.273.880.719.380.719.371.328.7ظفار

25.174.981.418.681.418.667.832.2مسندم

22.078.075.025.075.025.075.924.1البريمي

22.377.773.126.973.126.959.240.8الداخلية

18.181.972.427.672.427.669.230.8شمال الباطنة

27.572.571.328.771.328.769.830.2جنوب الباطنة

24.375.767.332.767.332.765.434.6جنوب الشرقية

25.075.062.137.962.137.964.535.5شمال الشرقية

25.974.174.026.074.026.069.430.6الظاهرة

25.174.981.019.081.019.081.818.2الوسطى

23.176.972.227.872.227.866.034.0إجمالي
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جدول )7(: استخدام أي من وسائل التواصل االجتماعي خالل الثالثة أشهر السابقة لالستطالع )%(

يوتيوبتويترفيسبوكواتس آب

نعمالنعمالنعمالنعمال

الجنسية
4.995.169.430.661.138.920.279.8عماني

9.890.223.676.485.414.618.981.1وافد

الجنس
9.290.840.959.175.025.020.279.8ذكر

4.096.049.950.174.325.717.682.4أنثى

مستوى التعليم

25.174.955.344.791.88.245.954.1ابتدائي أو أقل

10.989.147.952.187.612.425.674.4إعدادي - أقل من ثانوي

3.896.245.554.572.627.414.885.2ثانوي - دون الجامعي

899.230.369.760.139.96.493.6.جامعي فأعلى

العمر

6.693.446.153.968.531.510.889.2 18 - 29 سنة

306.293.839.660.475.824.219.280.8 - 49 سنة

15.684.453.446.686.113.941.558.5+50 سنة

الحالة العملية

7.792.335.864.275.424.618.381.7مشتغل

899.264.335.761.538.57.093.0.باحث عن عمل

11.288.872.427.679.220.832.367.7خارج قوة العمل

قطاع العمل
3.596.550.549.558.741.314.885.2حكومي

9.091.031.568.580.419.619.480.6خاص/عائلي

المحافظة

7.892.227.672.480.819.216.383.7مسقط

12.487.637.562.577.622.419.680.4ظفار

12.687.457.642.468.831.225.974.1مسندم

6.993.152.547.575.924.121.378.7البريمي

7.892.252.847.269.230.822.177.9الداخلية

5.095.051.248.874.625.418.181.9شمال الباطنة

5.394.754.445.672.127.921.079.0جنوب الباطنة

9.190.964.335.768.531.523.776.3جنوب الشرقية

6.493.661.638.462.038.020.879.2شمال الشرقية

8.191.956.443.663.136.927.572.5الظاهرة

6.793.339.860.281.918.127.672.4الوسطى

7.792.343.656.474.825.219.580.5إجمالي
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تابع / جدول )7(: استخدام أي من وسائل التواصل االجتماعي خالل الثالثة أشهر السابقة لالستطالع )%(

لينكد إنسناب شاتأيموإنستجرام

نعمالنعمالنعمالنعمال

الجنسية
39.160.980.819.259.740.391.98.1عماني

68.531.532.267.889.310.788.411.6وافد

الجنس
61.238.849.350.781.418.690.39.7ذكر

42.757.363.136.964.635.489.110.9أنثى

مستوى التعليم

87.212.843.256.893.66.499.01.0ابتدائي أو أقل

78.621.438.761.389.210.898.02.0إعدادي - أقل من ثانوي

46.453.658.441.669.430.694.15.9ثانوي - دون الجامعي

37.762.360.040.069.630.472.427.6جامعي فأعلى

العمر

42.357.752.447.661.238.889.910.1 18 - 29 سنة

3057.642.452.447.681.518.590.010.0 - 49 سنة

80.219.859.840.293.07.089.910.1+50 سنة

الحالة العملية

59.740.346.353.781.019.089.110.9مشتغل

25.075.076.223.842.457.687.612.4باحث عن عمل

52.048.077.822.271.728.395.84.2خارج قوة العمل

قطاع العمل
46.653.467.832.269.130.988.811.2حكومي

63.636.439.960.184.515.589.210.8خاص/عائلي

المحافظة

57.742.345.954.183.017.085.614.4مسقط

63.136.944.555.578.621.493.56.5ظفار

48.951.159.340.772.327.794.95.1مسندم

57.342.751.548.567.632.493.76.3البريمي

50.549.560.239.875.025.092.17.9الداخلية

51.448.663.136.971.628.490.89.2شمال الباطنة

56.044.055.344.775.824.293.46.6جنوب الباطنة

52.947.163.536.562.337.792.17.9جنوب الشرقية

52.547.563.037.069.430.692.27.8شمال الشرقية

51.548.558.042.072.127.993.07.0الظاهرة

74.425.638.961.190.49.687.912.1الوسطى

55.744.353.446.676.423.690.010.0إجمالي



31
تابع / جدول )7(: استخدام أي من وسائل التواصل االجتماعي خالل الثالثة أشهر السابقة لالستطالع )%(

شبكات أخرىبنترستالمنتدياتالمدونات

نعمالنعمالنعمالنعمال

الجنسية
93.76.391.09.094.65.497.12.9عماني

97.03.096.83.293.36.792.37.7وافد

الجنس
96.43.695.05.096.23.894.25.8ذكر

93.76.392.57.588.411.694.95.1أنثى

مستوى
التعليم 

98.61.498.21.899.4.694.15.9ابتدائي أو أقل

 إعدادي - أقل من
97.32.797.82.298.21.894.06.0ثانوي

 ثانوي - دون
96.63.494.65.495.44.695.44.6الجامعي

90.99.189.110.985.114.993.26.8جامعي فأعلى

العمر

93.66.493.16.993.07.092.57.5 18 - 29 سنة

3096.33.794.65.494.06.096.04.0 - 49 سنة

97.42.695.44.695.44.693.07.0+50 سنة

الحالة
العملية 

95.64.494.45.694.45.693.76.3مشتغل

92.47.691.88.290.39.796.04.0باحث عن عمل

97.12.994.95.193.16.997.12.9خارج قوة العمل

 قطاع
العمل

93.26.889.310.792.87.296.73.3حكومي

96.43.695.94.194.95.192.97.1خاص/عائلي

المحافظة

96.23.895.34.790.49.694.55.5مسقط

94.06.094.95.193.36.791.98.1ظفار

95.74.395.05.097.22.898.41.6مسندم

94.95.195.44.696.73.394.45.6البريمي

94.95.192.67.496.13.996.53.5الداخلية

95.44.693.46.694.45.694.35.7شمال الباطنة

95.64.493.96.197.22.896.83.2جنوب الباطنة

96.23.893.56.597.72.392.87.2جنوب الشرقية

94.25.890.69.497.42.693.16.9شمال الشرقية

96.63.495.24.896.04.093.66.4الظاهرة

97.82.297.82.298.21.897.72.3الوسطى

95.64.494.25.893.96.194.45.6إجمالي
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النعم

الجنسية
6.593.5عماني

4.795.3وافد

المحافظة

4.096.0مسقط

6.793.3ظفار

4.695.4مسندم

5.394.7البريمي

7.292.8الداخلية

3.896.2شمال الباطنة

3.596.5جنوب الباطنة

12.387.7جنوب الشرقية

6.793.3شمال الشرقية

10.889.2الظاهرة

4.195.9الوسطى

5.694.4إجمالي

جدول )8(: نفاذ األسر المعيشية لإلنترنت عبر أي من أنواع االتصال )%(
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جدول )9(: امتالك األسر المعيشية ألي من أجهزة الحاسب اآللي أو األجهزة الذكية )%( 

جهاز لوحيحاسوب محمولحاسوب مكتبي
حاسوب )مكتبي/

 محمول/حهاز
)لوحي

نعمالنعمالنعمالنعمال

الجنسية
74.026.032.767.347.552.523.077.0عماني

86.014.060.040.077.922.155.144.9وافد

الجنس
82.817.252.147.968.131.945.854.2ذكر

71.828.229.770.347.252.819.480.6أنثى

مستوى التعليم

93.46.680.619.486.213.874.125.9ابتدائي أو أقل

92.47.670.729.376.923.162.937.1إعدادي - أقل من ثانوي

79.220.846.153.961.238.837.262.8ثانوي - دون الجامعي

66.733.313.386.744.155.98.791.3جامعي فأعلى

العمر

81.118.950.549.569.130.942.757.3 18 - 29 سنة

3080.319.744.155.960.239.837.063.0 - 49 سنة

77.322.752.247.864.735.345.055.0+50 سنة

الحالة العملية

81.818.248.651.465.934.142.857.2مشتغل

73.126.927.772.347.752.319.380.7باحث عن عمل

73.726.344.155.953.446.629.270.8خارج قوة العمل

قطاع العمل
73.027.026.973.146.353.719.680.4حكومي

85.015.056.543.573.027.051.248.8خاص/عائلي

المحافظة

78.321.744.855.266.633.439.061.0مسقط

86.813.262.038.075.824.255.344.7ظفار

77.422.642.357.756.943.140.159.9مسندم

76.623.449.550.548.251.836.563.5البريمي

78.521.540.359.760.539.533.466.6الداخلية

81.718.338.062.050.849.230.169.9شمال الباطنة

78.321.747.652.461.938.141.758.3جنوب الباطنة

82.018.048.651.467.832.240.159.9جنوب الشرقية

79.120.956.443.663.436.643.956.1شمال الشرقية

81.218.850.949.162.437.643.856.2الظاهرة

94.45.671.528.585.114.960.339.7الوسطى

80.119.946.753.363.037.039.460.6إجمالي
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تابع / جدول )9( : امتالك األسر المعيشية ألي من أجهزة الحاسب اآللي أو األجهزة الذكية )%( 

كاميرا ذكيةطابعة ذكيةساعة ذكيةجهاز تلفاز ذكيهاتف نقال ذكي

نعمالنعمالنعمالنعمالنعمال

الجنسية
4.295.836.763.376.123.978.921.181.019.0عماني

5.194.967.932.187.212.891.98.190.49.6وافد

الجنس
5.494.657.542.584.615.486.413.687.212.8ذكر

2.297.837.362.773.027.082.817.281.318.7أنثى

 مستوى
التعليم

15.384.780.319.797.32.796.63.498.21.8ابتدائي أو أقل

 إعدادي - أقل من
5.294.866.533.594.06.092.97.192.77.3ثانوي

 ثانوي - دون
2.297.849.150.981.118.985.714.385.514.5الجامعي

1.898.233.766.366.433.674.325.774.725.3جامعي فأعلى

العمر

4.295.855.644.478.721.387.112.981.518.5 18 - 29 سنة

304.195.950.449.681.718.384.815.286.813.2 - 49 سنة

8.291.857.842.288.511.585.714.389.011.0+50 سنة

 الحالة
العملية

4.795.354.745.382.417.685.714.385.814.2مشتغل

2.297.834.365.773.326.778.921.180.619.4باحث عن عمل

5.294.848.951.182.217.887.512.587.612.4خارج قوة العمل

 قطاع
العمل

1.998.135.464.670.629.476.323.779.021.0حكومي

5.794.361.738.386.613.489.110.988.311.7خاص/عائلي

المحافظة

4.795.354.945.179.520.585.914.184.515.5مسقط

8.191.957.742.388.511.588.411.687.612.4ظفار

5.994.144.455.678.821.275.724.382.617.4مسندم

7.292.852.147.977.322.782.717.385.514.5البريمي

3.596.549.350.779.720.382.517.585.214.8الداخلية

2.897.245.354.779.920.182.018.084.215.8شمال الباطنة

3.596.549.450.680.119.981.518.585.714.3جنوب الباطنة

5.394.755.244.886.213.889.510.592.97.1جنوب الشرقية

4.096.054.745.390.99.194.45.686.014.0شمال الشرقية

6.893.255.644.479.920.186.613.486.113.9الظاهرة

3.996.182.717.395.94.196.63.496.63.4الوسطى

4.695.452.647.481.818.285.514.585.814.2إجمالي
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