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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: 

التعرف على نسب نفاذ األسر واألفراد إلى اإلنترنت.
التعرف على األسباب التي قد تعوق األسر واألفراد إلى عدم الشراء والتسوق عبر اإلنترنت.

الحكوميــة  الخدمــات  مــع  بالتفاعــل  يتعلــق  بمــا  لإلنترنــت، خصوًصــا  األفــراد  اســتخدام  أبــرز مجــاالت  علــى  التعــرف 
يــق المواقــع اإللكترونيــة، اســتخدام الخدمــات اإللكترونيــة المتعلقــة بالســفر  اإللكترونيــة، شــراء أو بيــع الســلع عــن طر

وخدمــات حجــز الفنــادق، واألغــراض التعليميــة.
التعرف على نسب األفراد الذين يستخدمون الحاسوب )مكتبي، محمول، أو جهاز لوحي(. 

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

المهــارات. برمجــة متخصصــة، وغيرهــا مــن  لغــة  باســتخدام  برنامــج حاســوبي  كتابــة 
تقدير نسب امتالك األفراد واستخدامهم للهواتف الذكية.

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

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

واالتصــاالت، وترتيــب الــدول حســب إنجازهــا فــي هــذا المجــال الهــام.

 جمع البيانات:
ــن  ــن المقيمي ــن والوافدي ــة مــن العمانيي ــر 2021م، مــع عين ــرة مــن 14 إلــى 25 فبراي ــات االســتطالع خــالل الفت تــم جمــع بيان
يــق المقابــالت الهاتفيــة وفــق  يــة، واألرديــة عــن طر بالســلطنة، وتــم إجــراء المقابــالت بثــالث لغــات مختلفــة: العربيــة، واإلنجليز

.)Computer Assisted Telephone Interviewing, CATI( اســتبيان إلكترونــي
حجم العينة:

بلــغ حجــم العينــة 2666 فــرًدا )1691 مــن العمانييــن، و975 مــن الوافديــن(، فــي فئــة العمــر )18 ســنة فأكثــر( مــن 
يــة، والذكــور واإلنــاث.                  جميــع محافظــات الســلطنة، ومختلــف المســتويات التعليميــة والفئــات العمر

 بنــاًء علــى حجــم العينــة )2666 فــرًدا(، يبلــغ هامــش الخطــأ أقــل مــن 3.0 نقطــة مئويــة لتقديــرات النســب علــى 
يــد أو تنقــص بمقــدار 2.0 نقطــة مئويــة عــن  المســتوى اإلجمالــي للســلطنة )بمــا يعنــي أن النســب المقــدرة قــد تز

النســبة الفعليــة فــي المجتمــع ككل، وذلــك بدرجــة ثقــة 95 %(.

 .
ً
ية، فهي ليست دقيقة وال يعتمد عليها رسميا ير من ناحية الحدود السياسية واإلدار تنويه هام: ال يعتمد على الخرائط الواردة في هذا التقر
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الملخص التنفيذي

مؤشرات استخدام الحاسب اآللي:

  )28 %( للحاسوب المكتبي.
  )38 %( للحاسوب المحمول.

  )20 %( للجهاز اللوحي.
:
ً
أكثر المهارات الحسابية انتشارا
إرسال الرسائل )97 %(.

استخدام أدوات النسخ واللصق )87 %(.
استخدام الصيغ الحسابية األساسية أو المعادالت في صفحة البيانات مثل اكسل )65 %(.

مؤشرات امتالك الهاتف النقالة: 
)94 %( هي نسبة امتالك الهواتف النقالة الذكية بين األفراد )18 سنة فأكثر(.

مؤشرات استخدام اإلنترنت واالنشطة عبر االنترنت: 
)93.1 %( هي نسبة استخدام اإلنترنت بين األفراد )18 سنة فأكثر(. 

 هــي: منصــات التواصــل االجتماعــي )76.5 %(، رفــع محتــوى إلــى 
ً
ــر اســتخدامات اإلنترنــت انتشــارا أكث

يــن عليــه مثــل )النصــوص، الصــور، فيديوهــات،  موقــع الكترونــي أو مدونــة الطــالع متصفحيــن اخر
موســيقى، برمجيــات وغيرهــا مــن المــواد )72.1 %(.

أهــم أنــواع الســلع أو الخدمــات التــي تــم شــرائها أو طلبهــا عبــر االنترنــت خــالل الثالثــة األشــهر الماضيــة: 
المالبــس واالحذيــة )66 %(، المــواد الغذائيــة )56.8 %(.

أهــم أســباب عــدم الشــراء أو انجــاز الخدمــات عبــر االنترنــت هــي )علــى الترتيــب(: تفضيــل التســوق فــي 
المتاجــر )71.8 %(، ثــم عــدم االهتمــام )50.4 %(، ومخــاوف متعلقــة بخدمــات العمــالء )44.4 %(.

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 تمتلكهــا األســر المعيشــية هــي علــى الترتيــب: هاتــف نقــال ذكــي )95 %(، 

مــن أنــواع الحاســوب محمــول )66 %(، جهــاز تلفــاز ذكــي )59 %(.
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تم سؤال األفراد المشتركين باالستطالع عن استخدامهم ألجهزة الحاسوب المختلفة: 
حاسوب  الماضية:  أشهر  الثالثة  خالل  التالية  األجهزة  من  أًيا  امتلكت  استخدمت/  »هل 

تابلت، وغيرها(؟«. باد،  أو جهاز لوحي )مثل آي  مكتبي، حاسوب محمول، 

ويبين الشكل )1( نسب استخدام األفراد لتلك األجهزة. ونالحظ من الشكل ما يلي:

)38 %( مــن األفــراد )18 ســنة فأكثــر( اســتخدم / امتلــك حاســوب محمــول خــالل ثالثــة 
األشــهر الســابقة لالســتطالع مقابل )34 %( في الدورة الســابقة.

 )%  20( المكتبــي،  الحاســوب  اســتخدموا  فأكثــر(  ســنة   18( األفــراد  مــن   )%  28(
اســتخدموا الجهــاز اللوحــي )مثــل آي بــاد، تابلــت، وغيرهــا( خــالل الثالثــة أشــهر الســابقة 

لالســتطالع.
فــي المقابــل ذكــر )16 %( مــن االفــراد )18 ســنة فأكثــر( بأنهــم ال يســتخدموا أي مــن 

األجهــزة الســابقة خــالل الثالثــة أشــهر الماضيــة.

١  أجهزة الحاسب اآللي

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

38 % هي نسبة 

استخدام الحاسوب 

المحمول: 46 % 

للعمانيين مقابل 

25 % للوافدين

% 38

% 28

% 20

حاسوب مكتبي

حاسوب محمول

جهاز لوحي

16 %لم يستخدم

يد مجموع النسب عن 100% يسمح بتعدد اإلجابات في هذا السؤال ولذلك يمكن أن يز
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2  إجادة المهارات الحاسبية

يعرض الشكل )2( نسب األفراد )18 سنة فأكثر(، الذين يجيدون بعض المهارات الحسابية 
وقاموا بممارسة تلك المهارات عن طريق أي جهاز )مثال: جهاز الحاسوب، أو الهاتف 
النقال أو أي جهاز آخر( خالل الثالثة أشهر السابقة لالستطالع. ونالحظ من الشكل ما 

يلي:

يد    يق البر  هي )على الترتيب(: إرسال الرسائل )عن طر
ً
    أكثر المهارات الحسابية انتشارا

أدوات  استخدام  ثم   ،)%  97( القصيرة(  النصية  الرسائل  أو  آب  واتس  أو  اإللكتروني، 
النسخ واللصق )لتكرار أو نقل المعلومات ضمن ملف وورد أو باوربوينت أو غيرها من 
الوثائق أو المستندات( )87 %(، ثم استخدام الصيغ الحسابية األساسية أو المعادالت 

في صفحة البيانات )مثل اكسل( )65 %(.

 هي: كتابة برنامج حاسوبي باستخدام   
ً
    في المقابل، أقل المهارات الحسابية انتشارا

عروض  إنشاء   .)% 32( جديدة  أجهزة  توصيل وضبط   ،)% 12( برمجة متخصصة  لغة 
التطبيقات  من  غيره  أو  باوربوينت  )باستخدام   )Presentations( إلكترونية  تقديمية 

بيانية( )33 %(، متضمنة نصوص، أو صور، أو صوت، أو فيديو، أو رسوم 

أكثر المهارات 

استخدام الحاسب 

اآللي انتشارا هي: 

ارسال الرسائل

 )% 97( 

استخدام أدوات 

النسخ واللصق

)% 87( 

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

كتابة برنامج حاسوبي بإستخدام لغة برمجة متخصصة

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

إنشاء عروض تقديمية إلكترونية

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

توصيل وضبط أجهزة جديدة

استخدام الصيغ الحسابية االساسية في صفحة البيانات

نقل الملفات أو البرامج بين حاسوب وأجهزة أخرى

استخدام أدوات النسخ واللصق

تغيير إعدادات الخصوصية على جهازك أو حسابك في التطبيقات المختلفة

القيام باجراءات الحماية االمنية لألجهزة أو الحسابات االلكترونية 

 % 97

 % 87

  % 65

 % 56

 % 55

 % 48

 % 48

  % 33

 % 32

 % 12

59 % التحقق من موثقية المعلومات على االنترنت
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تمتلك  “هل  الذكية:  للهواتف  امتالكهم  عن  باالستطالع  المشتركين  األفراد  سؤال  تم 
 يدعم خاصية التصفح أو االتصال باإلنترنت؟ )مثال: تحميل التطبيقات، استخدام 

ً
 نقاال

ً
هاتفا

وسائل التواصل االجتماعي مثل واتس آب، يوتيوب وغيرها(؟”. ويعرض الشكل )3( نسب 
امتالك األفراد )18 سنة فأكثر( للهواتف النقالة الذكية. ونالحظ من الشكل ما يلي: 

 ذكًيا واحًدا 
ً

ا نقاال
ً

    )94 %( من األفراد )18 سنة فأكثر( بالسلطنة يمتلكون هاتف
على   األقل، وهي نفس النسبة المسجلة في الدورة السابقة. 

    في المقابل هناك )6 %( ال يمتلكون أي هاتف نقال ذكي.

3  امتالك الهواتف النقالة الذكية
94 % من األفراد 
18 سنة فأكثر  
ا 

ً
يمتلكون هاتف

 واحًدا 
ً
 ذكيا

ً
نقاال

على األقل 96 % 
للعمانيين و 91 % 

للوافدين

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

% 6

% 94ً
 ذكيا

ً
 نقاال

ً
يمتلك هاتفا

ً
 ذكيا

ً
 نقاال

ً
اليمتلك هاتفا
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استخدمت  »هل  لإلنترنت:  استخدامهم  عن  باالستطالع  المشتركين  األفراد  سؤال  تم 
اإلنترنت من أي مكان باستخدام أي جهاز خالل األشهر الثالثة الماضية؟ )مثال: استخدام 
يق  طر عن  التطبيقات  تحميل  اإليميل،  استخدام  اإللكترونية،  المواقع  تصفح  آب،  واتس 
الهاتف  يق  طر عن  والدفع  اإللكترونية  الحكومية  الخدمات  استخدام  النقال،  الهاتف 
لإلنترنت. ونالحظ  الشكل )4( نسب استخدام األفراد )18 سنة فأكثر(  وغيرها(«. يعرض 

يلي: الشكل ما  من 

السابقة  أشهر  الثالثة  اإلنترنت خالل  استخدموا  فأكثر(  )18 سنة  األفراد  )93 %( من    
السابقة. فالدورة   )%  95( ب  مقارنة  لالستطالع 

  في المقابل هناك )7 %( لم يستخدموا اإلنترنت.

4 استخدام اإلنترنت
93 % هي نسبة 

استخدام االنترنت 

96 % للعمانيين 

مقابل 89 % 

للوافدين

شكل )4(: استخدام اإلنترنت خالل الثالثة أشهر الماضية لألفراد )18 سنة فأكثر(

% 7

% 93
يستخدم انتر نت

ال يستخدم انتر نت
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يق  يعرض الشكل )5( نسب األفراد )18 سنة فأكثر(، الذين قاموا ببعض األنشطة عن طر
االنترنت خالل الثالثة أشهر السابقة لالستطالع. ونالحظ من الشكل ما يلي:

 هي )على الترتيب(: المشاركة في منصات التواصل 
ً
     أكثر استخدامات اإلنترنت انتشارا

االجتماعي )76.5 %(، رفع محتوى إلى موقع الكتروني أو مدونة الطالع متصفحين 
ين عليه مثل )النصوص، الصور، فيديوهات، موسيقى، برمجيات وغيرها من المواد  اخر

.)% 72.1(

 هي: بيع السلع أو الخدمات عن طريق 
ً
    في المقابل، أقل استخدامات اإلنترنت انتشارا

المواقع االلكترونية مثل امازون، علي اكسبريس، علي بابا، االنستجرام، اولكس، السوق 
أو  البحث عن فرص وظيفية   ،)% 19.6( المواقع  او  التطبيقات  من  وغيرها  المفتوح، 

إرسال طلبات الوظائف )27 %(.

مجاالت استخدام اإلنترنت  5
أكثر مجاالت 

استخدام االنترنت 
انتشارا بين 
العمانيين

80 % البحث عن 
المعلومات ،
79 % بحث 

وتحميل 
الفيديويهات 

والصور وااللعاب 
وغيرها

   

يد االلكتروني ارسال أو استقبال رسائل البر

البحث عن معلومات

التعامالت االلكترونية مع البنوك من أجل الدفع االلكتروني أو التحويالت المالية

يبية عبر االنترنت أغراض تعليمية أو تدر

يق المواقع اإللكترونية بيع السلع أو الخدمات عن طر

يق المواقع اإللكترونية شراء أو طلب السلع عن طر

استخدام تطبيقات االجتماعات ألغراض العمل أو الدراسة أو التواصل

ين عبر اإلنتر نت لحفظ الصور أو المستندات وغيرها استخدام مساحات التخز

إجراء الخدمات اإللكترونية الحكومية )مثل خدمات المرور، اإلقامة، العمل، التعليم(

البحث عن فرص وظيفية أو ارسال طلبات الوظائف

% 69.9

% 62.0

% 55.4

% 53.1

% 38.7

% 42.2

% 38.4

% 37.9

% 27.0

% 19.6

المشاركة في منصات التواصل االجتماعي

ين عليه رفع محتوى إلى موقع الكتروني أو مدونة الطالع متصفحين اخر

% 76.5

% 72.1

شكل )5(: نسب األفراد )18 سنة فأكثر( الذين قاموا بأنشطة مختلفة باستخدام اإلنترنت
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يتها  تم سؤال األفراد المشتركين باالستطالع ماهي أنواع السلع أو الخدمات التي اشتر
أو طلبتها عبر االنترنت خالل الثالثة األشهر الماضية؟ ويبين الشكل )6( أهم السلع التي 

ذكرها األفراد بخصوص ذلك. ونالحظ من الشكل ما يلي: 

 لالفراد عبر لإلنترنت هي )على الترتيب(: المالبس، 
ً
     أكثر أنواع السلع والخدمات شراءا

ياضية واالكسسوارات )66 %(، المواد الغذائية )56.8 %(، السلع  األحذية، المالبس الر
المنزلية مثل )األثاث، األلعاب، األدوات المنزلية( )39.6 %(.

 لالفراد عبر لإلنترنت هي: الكتب، 
ً
    في المقابل، أقل أنواع السلع والخدمات شراءا

المجالت والصحف )12 %(، األدوية والمنتجات الصحية أو العالجية )12.1 %(، والحواسيب 
وألعاب الفيديو )13.7 %(.  

6 شراء السلع أو الخدمات عبر اإلنترنت 
أكثر انواع السلع 
شراءا لالفراد عبر 
االنترنت المالبس 
واالحذية 66 % 

و المواد الغذائية 
% 56.8

   

مستحضرات التجميل أو منتجات العناية الشخصية

السلع المنزلية مثل ) األثاث، األلعاب،األدوات المنزلية وغيرها(

األفالم أو الصور

برمجيات الحواسيب

االدوية والمنتجات الصحية والعالجية

ملحقات الحاسوب

الحواسيب وألعاب الفيديو

الخدمات المتعلقة بالسفر )مثل التذاكر، حجز الفنادق، تأجير السيارات وغيرها

الكتب، المجالت أو الصحف

% 39.6

% 27.3

% 25.8

% 24.5

% 17.1

% 23.6

% 13.7

% 12.2

% 12.0

شكل )6(:أهم أنواع السلع والخدمات التي تم شراؤها أو طلبه )18 سنة فأكثر( %

ياضية و االكسسوارات المالبس ، األحذية ، المالبس الر

المواد الغذائية

% 66.0

% 56.8

يد مجموع النسب عن 100% يسمح بتعدد اإلجابات في هذا السؤال ولذلك يمكن أن يز
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تم سؤال األفراد المشتركين باالستطالع ماهي أسباب عدم شراء سلع أو انجاز/ طلب 
خدمات عبر األنترنت خالل الثالثة األشهر الماضية؟ ويبين الشكل )7( أهم األسباب التي 

ذكرها األفراد بخصوص ذلك. ونالحظ من الشكل ما يلي:

  أكثر األسباب التي أدت االفراد 18 سنة فأكثر الى عدم اجراء عمليات الشراء او انجاز 
االهتمام  )71.8 %(، عدم  المتاجر  التسوق في  يفضلون  االنترنت هي:  عبر  الخدمات 
او  المنتجات  واستالم  الضمانات  مثل  العمالء  بخدمة  متعلقة  ومخاوف   )%  50.4(

.)% 44.4( ارجاعها 

7  اسباب عدم شراء سلع أو انجاز خدمات عبر اإلنترنت
أهم اسباب عدم 

شراء سلع او 
انجاز الخدمات عبر 

االنترنت تفضيل 
التسوق في 

المتاجر 71.8 % 
وعدم االهتمام 

% 50.4

   

مخاوف متعلقة بأمن المعلومات مثل )بطاقات الخصم المباشر أو االئتمان(

مخاوف متعلقة بخدمة العمالء مثل )الضمانات واستالم المنتجات او ارجاعها(

افتقار المهارات والمعرفة الالزمة لشراء السلع عبر االنترنت

مخاوف متعلقة بالخصوصية مثل )اإلفصاح عن البيانات الشخصية(

يفة، فشل عملية الدفع( مخاوف متعلقة بالتقنية مثل )المواقع االلكترونية المز

% 44.4

% 43.4

% 43.2

% 42.9

% 42.6

شكل )7(:أهم أسباب عدم شراء سلع أو انجاز الخدمات عبر اإلنترنت )األفراد 18 سنة فأكثر( %

تفضيل التسوق في المتاجر

عدم االهتمام

% 71.8

% 50.4

يد مجموع النسب عن 100% يسمح بتعدد اإلجابات في هذا السؤال ولذلك يمكن أن يز
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شكل )8(: نفاذ األسر المعيشية إلى اإلنترنت

يكون لدى األسرة المعيشية نفاذ إلى اإلنترنت إذا كان هناك فرد واجد على األقل من 
تواجده بمسكن  أثناء  يقة  بأية طر اإلنترنت  إلى  الوصول  المعيشية يمكنه  أفراد األسرة 
األسرة. 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 النقال، 
يعرض   .« الصناعية(  األقمار  ية،  البصر األلياف  أو  األرضية  الكابالت  عبر  الالسلكي،  اإلنترنت 

الشكل )8( نسب نفاذ األسر المعيشية إلى اإلنترنت. ونالحظ من الشكل ما يلي: 

        )94 %( من األسر المعيشية في ُعمان لديها نفاذ إلى اإلنترنت وهي نفس 
السابقة. الدورة  المسجلة في  النسبة 

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

8  نفاذ األسر المعيشية إلى اإلنترنت
94 % من األسر 

المعيشية في 

ُعمان لديها نفاذ 

إلى اإلنترنت

% 6
ليس لديها نفاذ إلى اإلنترنت

% 94
 لديها نفاذ إلى اإلنترنت
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المختلفة  بأنواعه  الحاسوب  تمتلك  التي  المعيشية  األسر  نسب   )9( الشكل  يعرض 
)مكتبي، محمول، جهاز لوحي(، أو تمتلك أحد األجهزة الذكية. ونالحظ من الشكل ما 

يلي:

    أكثر األجهزة الذكية التي تمتلكها األسر المعيشية هي على الترتيب: هاتف نقال 
ذكي )%95(، حاسوب محمول )66 %(.

 هي: الكاميرات الذكية )16 %(، الطابعات الذكية 
ً
    في المقابل، أقل األجهزة انتشارا

)18 %(، والحاسوب المكتبي )21 %(.

امتالك األسر المعيشية للحاسوب واألجهزة الذكية  9
أكثر االجهزة الذكية 

التي تمتلكها االسر 

هاتف نقال ذكي 

95 % وحاسوب 

محمول 66 %

شكل )9(: نسب األسر المعيشية التي تمتلك الحاسوب أو بعض األجهزة الذكية

هاتف نقال  ذكي

حاسوب مكتبي

كاميرا ذكية

جهاز لوحي

حاسوب محمول

جهاز تلفاز ذكي

ساعة ذكية

% 59

% 51

% 27

% 21

18 %طابعه ذكية

% 16

% 95

% 66
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ملحق )1(: 
الجداول 
التفصيلية
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 تمتلك-تستخم

 حاسوب مكتبي /
منضدي

 تمتلــك- تســتخدم حاســوب
محمــول

 تمتلــك - تســتخدم جهــاز
لم يستخدملوحي

نعمالنعمالنعمالنعمال

ماهي الجنسية
673354467426928عماني

811975259196931وافد

الجنس
7228663483178119ذكر

732749517228928أنثى

فئات التعليم

9469379646832أقل من الثانوي 

7327643679218911الثانوي

485227736535964 أعلى من الثانوي

الفئات العمرية

7129534776248812 18 - 29 سنة

307129623880208614 - 49 سنة

7921792190106832+50 سنة

قوة العمل

6733643681198218مشتغل

792149517525946باحث عن عمل

8515623881198515خارج قوة العمل

قطاع العمل
495148527030955حكومي

7426703086147426خاص/عائلي

 ماهي
 المحافظة التي

تسكن بها؟

6832574377238317مسقط

7426712985158119ظفار

5446554578228911مسندم

7525703086147426البريمي

7030564477239010الداخلية

7426623880208218شمال الباطنة

7822673379218812جنوب الباطنة

7327673383177624جنوب الشرقية

772369319288812شمال الشرقية

722855458218919الظاهرة

7822792189117624الوسطى

7228623880208416االجمالي

جدول )1(: هل استخدمت أًيا من األجهزة التالية خالل الثالثة أشهر الماضية؟%
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جدول )2(: هل قمت بأي من األنشطة التالية عن طريق أي جهاز )مثال: جهاز الحاسوب، أو الهاتف النقال أو أي جهاز آخر( 

خالل الثالثة أشهر الماضية؟ %
 استخدام أدوات

 النسخ واللصق )لتكرار
 أو نقل المعلومات
 ضمن ملف وورد أو

 باوربوينت أو غيرها من
)الوثائق أو المستندات

 إرسال الرسائل )عن
يد اإللكتروني،  طريق البر
 أو واتس آب أو الرسائل

)النصية القصيرة

 استخدام الصيغ 
 الحسابية األساسية أو
 المعادالت في صفحة
)البيانات )مثل اكسل

 توصيل وتركيب أجهزة_
 جديدة )مثل طابعة أو

)كاميرا أو مودم

 البحث عن برمجيات أو
يلها أو تثبيتها أو  تنز

ضبط اإلعدادات

نعمالنعمالنعمالنعمالنعمال

 ماهي
الجنسية

1090298346668324258عماني

2080694366468325050وافد

الجنس
1486397366468324654ذكر

991199336767334060أنثى

 فئات
التعليم

2575793564488126634أقل من الثانوي 

1189298336769314456الثانوي

6940100227851492971أعلى من الثانوي

 الفئات
ية العمر

1189397277361393565 18 - 29 سنة

301189298366469314555 - 49 سنة

2476694505076246238+50 سنة

 قوة
العمل

1387397336767334456مشتغل

1090298316960403565باحث عن عمل

1486397445675255050خارج قوة العمل

 قطاع
العمل

694199316965353862حكومي

1387397326867334951خاص/عائلي

 ماهي
 المحافظة

 التي
 تسكن
بها؟

1486397307062384159مسقط

1585397386272284258ظفار

892595237764364159مسندم

2575595396178227525البريمي

1189496386269314456الداخلية

1486397386269314654شمال الباطنة

1090199336774264654جنوب الباطنة

991397356563374456جنوب الشرقية

1486397475374264555شمال الشرقية

991199297166344852الظاهرة

7930100495183175446الوسطى

1387397356568324456االجمالي
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تابع / جدول )2(: هل قمت بأي من األنشطة التالية عن طريق أي جهاز )مثال: جهاز الحاسوب، أو الهاتف النقال أو أي 

جهاز آخر( خالل الثالثة أشهر الماضية؟ %
  انشاء عروض تقديمية إلكترونية

 ببرمجيات عرض ) متضمنة نصوص، أو
 صور، أو صوت، أو فيديو، أو رسوم

بيانية وغيرها

نقل الملفات أو البرامج بين االجهزة

 القيام بإجراءاتالحماية األمنية لألجهزة_
 أو الحسابات اإللكترونية )مثل استخدام

 كلمة مرور قوية، تفعيل إشعارات
تسجيل الدخول

نعمالنعمالنعمال

 ماهي
الجنسية

663450504258عماني

703057435347وافد

الجنس
712954464654ذكر

584248524357أنثى

 فئات
التعليم

861479217525أقل من الثانوي 

732755454258الثانوي

485230702773أعلى من الثانوي

 الفئات
ية العمر

564443573565 18 - 29 سنة

30703054464753 - 49 سنة

821866346337+50 سنة

 قوة
العمل

693151494555مشتغل

574342583169باحث عن عمل

683260405545خارج قوة العمل

 قطاع
العمل

633745553961حكومي

742654464852خاص/عائلي

 ماهي
 المحافظة

 التي
 تسكن
بها؟

643647534159مسقط

712953474753ظفار

633750504456مسندم

653561395545البريمي

693154464753الداخلية

673353474258شمال الباطنة

722857434555جنوب الباطنة

643651495545جنوب الشرقية

742660405545شمال الشرقية

633751494852الظاهرة

861474266139الوسطى

673352484555االجمالي
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 تغيير إعدادات الخصوصية على جهازك
 أو حساباتك في التطبيقات المختلفة

يل التلقائي للملفات عند  )مثال: تجنب التنز
تصفح اإلنترنت

 التحقق من موثوقية المعلومات
الموجودة على شبكة اإلنترنت

 كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة
برمجة متخصصة

نعمالنعمالنعمال

 ماهي
الجنسية

465437639010عماني

643651498515وافد

الجنس
544644568812ذكر

465436648911أنثى

 فئات
التعليم

78227030937أقل من الثانوي 

475336648713الثانوي

366425758614أعلى من الثانوي

 الفئات
ية العمر

415933678416 18 - 29 سنة

30524841598911 - 49 سنة

75256040955+50 سنة

 قوة
العمل

524841598812مشتغل

396129718614باحث عن عمل

58424951919خارج قوة العمل

 قطاع
العمل

425834669010حكومي

594144568812خاص/عائلي

 ماهي
 المحافظة

 التي
 تسكن
بها؟

514935658713مسقط

554544568713ظفار

38623169928مسندم

703054469010البريمي

534744568713الداخلية

475342588812شمال الباطنة

564443579010جنوب الباطنة

54464456928جنوب الشرقية

53474951946شمال الشرقية

425842588812الظاهرة

643665358911الوسطى

524841598812االجمالي

تابع / جدول )2(: هل قمت بأي من األنشطة التالية عن طريق أي جهاز )مثال: جهاز الحاسوب، أو الهاتف النقال أو أي 
جهاز آخر( خالل الثالثة أشهر الماضية؟ %
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 يدعم خاصية التصفح أو االتصال باإلنترنت؟ )مثال: تحميل التطبيقات، استخدام وسائل 

ً
 نقاال

ً
جدول )3(: هل تمتلك هاتفا

التواصل االجتماعي مثل واتس آب، يوتيوب وغيرها(؟ %

تمتلك هاتف نقال ذكي

نعمال

ماهي الجنسية
496عماني

991وافد

الجنس
793ذكر

397أنثى

فئات التعليم

1486أقل من الثانوي 

397الثانوي

199أعلى من الثانوي

الفئات العمرية

397 18 - 29 سنة

30496 - 49 سنة

1882+50 سنة

قوة العمل

595مشتغل

298باحث عن عمل

1090خارج قوة العمل

قطاع العمل
298حكومي

793خاص/عائلي

 ماهي المحافظة
التي تسكن بها؟

694مسقط

694ظفار

298مسندم

1684البريمي

397الداخلية

793شمال الباطنة

496جنوب الباطنة

1090جنوب الشرقية

595شمال الشرقية

397الظاهرة

991الوسطى

694االجمالي
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جدول )4(: هل استخدمت اإلنترنت من أي مكان باستخدام أي جهاز خالل األشهر الثالثة الماضية؟ %

هل استخدمت اإلنترنت من أي مكان باستخدام أي جهاز خالل األشهر الثالثة الماضية ؟

نعمال

ماهي الجنسية
496عماني

1189وافد

الجنس
892ذكر

496أنثى

فئات التعليم

1783أقل من الثانوي 

298الثانوي

199أعلى من الثانوي

الفئات العمرية

397 18 - 29 سنة

30595 - 49 سنة

2179+50 سنة

قوة العمل

694مشتغل

298باحث عن عمل

1189خارج قوة العمل

قطاع العمل
298حكومي

892خاص/عائلي

 ماهي المحافظة
التي تسكن بها؟

793مسقط

1189ظفار

298مسندم

793البريمي

496الداخلية

892شمال الباطنة

595جنوب الباطنة

1288جنوب الشرقية

595شمال الشرقية

397الظاهرة

991الوسطى

793االجمالي



25
جدول )5(: هل قمت بأي من األنشطة التالية عن طريق اإلنترنت من أي مكان خالل األشهر الثالثة الماضية؟ %

 اجراء الخدمات االلكترونية
 الحكومية مثل خدمات المرور،

 االقامة،العمل، التعليم
العالي

 إرسال أو استقبال رسائل-
يد اإللكتروني مثال :  البر

 الجيميل , الهوتميل, ياهو
و غيرها

 المشاركة في منصات 
التواصل اإلجتماعي

 مثال: إنشاء ملف تعريف  
 المستخدم, و نشر الرسائل و
المنشورات عبر مختلف الم

 الخدمات البنكية عبر االنترنت 
 ,)تطبيقات الهاتف مثل

m.Banking , NBO apps 
و غيرها(

نعمالنعمالنعمالنعمال

 ماهي
الجنسية

3367316922783961عماني

6832514926746238وافد

الجنس
4357406024764555ذكر

4951336721795149أنثى

 فئات
التعليم

7525722839617723أقل من الثانوي 

4159376321794555الثانوي

2476128813872476أعلى من الثانوي

 الفئات
ية العمر

4060297113874060 18 - 29 سنة

304456396125754753 - 49 سنة

5941554541596238+50 سنة

 قوة
العمل

4357386223774357مشتغل

3565267412884654باحث عن عمل

5644465432686040خارج قوة العمل

 قطاع
العمل

2179257520802872حكومي

5347445625755248خاص/عائلي

 ماهي
 المحافظة

 التي
 تسكن
بها؟

4555326819814357مسقط

5446425820805446ظفار

3664307015855644مسندم

5545415927737723البريمي

3862346627734159الداخلية

4456406026744654شمال الباطنة

3961445626744852جنوب الباطنة

4357465426745149جنوب الشرقية

5347445632685248شمال الشرقية

3664376317834555الظاهرة

6634613936645347الوسطى

4555386223774753االجمالي



26
تابع جدول )5(: هل قمت بأي من األنشطة التالية عن طريق اإلنترنت من أي مكان خالل األشهر الثالثة الماضية؟ %

 أغراض تعليمية: التعليم عبر
 األنترنت مثل منصة إدالل ,

رواق , و غيرها

 بحث و تحميل الملفات ,
الفيديوهات , الصور
و األلعاب األلكترونية

و غيرها

 البحث عن المعلومات 
 مثل البحث عن معلومات
 حول السلع, الخدمات أو

 المعلومات المتعلقة بالصحة
 , خدمات المؤسسات

الحكومية

 البحث عن فرص وظيفية أو-
أرسال طلبات الوظائف

نعمالنعمالنعمالنعمال

 ماهي
الجنسية

5446217920806733عماني

7723415950508416وافد

الجنس
6931316933677624ذكر

4357198122786634أنثى

 فئات
التعليم

8713505065358713أقل من الثانوي 

6040227821797426الثانوي

4258168411896139أعلى من الثانوي

 الفئات
ية العمر

5644178323775743 18 - 29 سنة

306040287230707822 - 49 سنة

7822505049518713+50 سنة

 قوة
العمل

6733297132687921مشتغل

4753148618822278باحث عن عمل

5149316932688119خارج قوة العمل

 قطاع
العمل

5545188213878119حكومي

7327356542587822خاص/عائلي

 ماهي
 المحافظة

 التي
 تسكن
بها؟

6139277328727327مسقط

6733277331697129ظفار

6337217927738911مسندم

5644386240607723البريمي

5644277326747228الداخلية

6337257530707426شمال الباطنة

5842297129717327جنوب الباطنة

6733326834667822جنوب الشرقية

7129316941596634شمال الشرقية

5050247627737327الظاهرة

6832534748528218الوسطى

6139287230707327االجمالي



27
تابع جدول )5(: هل قمت بأي من األنشطة التالية عن طريق اإلنترنت من أي مكان خالل األشهر الثالثة الماضية؟ %

 استخدام مساحات التخزين
 عبر األنترنت لحفظ المستندات

 أو الصور , الموسيقى
 ,الفيديوهات, أو اي ملفات

أخرى باستخدام

 بيع السلع أو الخدمات عن
 طريق المواقع اإللكترونية

 مثال: امازون, علي اكسبرس,
 علي بابا, االنستجرام,

اولكس, السو

 تحميل و استخدام ;- 
 تطبيقات اإلجتماعات ألغراض

العمل , الدراسة
غيرها مثل

 MS Teams ,Zoom 
,Google Meet, Web

 شراء او طلب السلع-
 عن طريق المواقع

 اإللكترونية )مثال: أمازون ,
 علي اكسبرس, علي بابا,

االنستجرام, اولكس, السوق

نعمالنعمالنعمالنعمال

 ماهي
الجنسية

5644752551495347عماني

7327901072288020وافد

الجنس
6634802065356733ذكر

5050802040605050أنثى

 فئات
التعليم

891192889118911أقل من الثانوي 

6337772360406040الثانوي

3862742630704258أعلى من الثانوي

 الفئات
ية العمر

5149732749515149 18 - 29 سنة

306337821858426337 - 49 سنة

792191976248218+50 سنة

 قوة
العمل

6436811962386535مشتغل

4357693145554357باحث عن عمل

6535841651496238خارج قوة العمل

 قطاع
العمل

5347792149515446حكومي

6832831769317129خاص/عائلي

 ماهي
 المحافظة

 التي
 تسكن
بها؟

6040811955455743مسقط

6337841664366931ظفار

6931861449516931مسندم

5941821857437921البريمي

5842782251496040الداخلية

6238762461396436شمال الباطنة

6733802056446436جنوب الباطنة

6436811958426931جنوب الشرقية

6535851569315941شمال الشرقية

5743821856446238الظاهرة

7822861474266832الوسطى

6238802058426238االجمالي



28
يتها أو طلبتها عبر االنترنت خالل الثالثة أشهر الماضية؟ % جدول )6( ماهي أنواع السلع أو الخدمات التي اشتر

الكتب، المجالت أو الصحف
 المالبس أو األحذية أو
ياضية أو  المالبس الر

اإلكسسوارات

 معدات الحاسوب أو أجزاء
الحواسيب وألعاب الفيديومنها

نعمالنعمالنعمالنعمال

 ماهي
الجنسية

8812326876248713عماني

8812435779218515وافد

الجنس
9010445671298317ذكر

851516848515937أنثى

 فئات
التعليم

9824951928955أقل من الثانوي 

928356579218614الثانوي

8416316972288515أعلى من الثانوي

 الفئات
ية العمر

8812307076248515 18 - 29 سنة

308812366477238713 - 49 سنة

946415970308713+50 سنة

 قوة
العمل

8911376375258515مشتغل

8614316979218911باحث عن عمل

8515267480209010خارج قوة العمل

 قطاع
العمل

8911316975258812حكومي

9010445676248218خاص/عائلي

 ماهي
 المحافظة

 التي
 تسكن
بها؟

8812386276248614مسقط

9010376375258515ظفار

10004965347964مسندم

964247673277921البريمي

861431697723928الداخلية

8614316975258119شمال الباطنة

9010287279218812جنوب الباطنة

8416425870308317جنوب الشرقية

92836648911964شمال الشرقية

8515316966348515الظاهرة

919010010008515الوسطى

8812346676248614االجمالي



29
يتها أو طلبتها عبر االنترنت خالل الثالثة أشهر الماضية؟ % تابع جدول )6( ماهي أنواع السلع أو الخدمات التي اشتر

 برمجيات الحواسيب
 مثال: التحسينات والتطبيقات 

الغير مجانية

 مستحضرات التجميل ومنتجات
المواد الغذائيةالعناية

السلع المنزلية_
 مثال: األثاث، األلعاب، 

األدوات المنزلية وغيرها

نعمالنعمالنعمالنعمال

 ماهي
الجنسية

8317712944565941عماني

8020792137636832وافد

الجنس
7921821848526436ذكر

8911564434665545أنثى

 فئات
التعليم

964762461397129أقل من الثانوي 

8317782242586337الثانوي

8119693141595743أعلى من الثانوي

 الفئات
ية العمر

8020703042586733 18 - 29 سنة

308416752543575743 - 49 سنة

8416693157435743+50 سنة

 قوة
العمل

8218772344565941مشتغل

8515653543576832باحث عن عمل

8416673340605941خارج قوة العمل

 قطاع
العمل

8416732749515545حكومي

8119802042586337خاص/عائلي

 ماهي
 المحافظة

 التي
 تسكن
بها؟

8020722828726040مسقط

919782250506832ظفار

964663468325149مسندم

7525485254467624البريمي

8317831753476436الداخلية

8416703055456436شمال الباطنة

8713712951494555جنوب الباطنة

7822792159416733جنوب الشرقية

8119584244565941شمال الشرقية

8416703039615050الظاهرة

100092843577921الوسطى

8317732743576040االجمالي



30
يتها أو طلبتها عبر االنترنت خالل الثالثة أشهر الماضية؟ % تابع جدول )6( ماهي أنواع السلع أو الخدمات التي اشتر

األفالم أو الصوراألدوية والمنتجات الصحية والعالجية

 استخدام الخدمات اإللكترونية المتعلقة
بالسفر وخدمات حجز الفنادق
)Booking.com, Wego, 

Skyscanner, Trivago, Airbnb(
 وغيرها

نعمالنعمالنعمال

 ماهي
الجنسية

871376247525عماني

91975257228وافد

الجنس
891175257228ذكر

871376247822أنثى

 فئات
التعليم

937937955أقل من الثانوي 

881274267921الثانوي

871374266832أعلى من الثانوي

 الفئات
ية العمر

901067337723 18 - 29 سنة

30871380207327 - 49 سنة

87139197228+50 سنة

 قوة
العمل

871377236931مشتغل

891171298515باحث عن عمل

901074268119خارج قوة العمل

 قطاع
العمل

871382187129حكومي

861474267030خاص/عائلي

 ماهي
 المحافظة

 التي
 تسكن
بها؟

871372287030مسقط

861484168020ظفار

100060401000مسندم

821887137129البريمي

91982187624الداخلية

901073277921شمال الباطنة

841683177624جنوب الباطنة

901067337327جنوب الشرقية

891178227327شمال الشرقية

831772286931الظاهرة

851588121000الوسطى

881276247426االجمالي



31
جدول )7( ماهي أسباب عدم شراء سلع أو انجاز / طلب خدمات عبر االنترنت خالل األشهر الثالثة الماضية؟ %

تفضيل التسوق في المتاجرعدم االهتمام
 مخاوف متعلقة بالخصوصية

 مثل االفصاح عن البيانات
الشخصية

 مخاوف متعلقة بأمن
 المعلومات مثل بطاقات
الخصم المباشر أو االئتمان

نعمالنعمالنعمالنعمال

 ماهي
الجنسية

5446208054465248عماني

4456396162386337وافد

الجنس
4951307058425743ذكر

5248237756445446أنثى

 فئات
التعليم

4951376363376337أقل من الثانوي 

5149237753475149الثانوي

4951217953475347أعلى من الثانوي

 الفئات
ية العمر

5050316959416040 18 - 29 سنة

305050257555455347 - 49 سنة

4951376366346634+50 سنة

 قوة
العمل

5050297157435644مشتغل

5446247651495050باحث عن عمل

4852257561396040خارج قوة العمل

 قطاع
العمل

5149188245554357حكومي

4852346659415941خاص/عائلي

 ماهي
 المحافظة

 التي
 تسكن
بها؟

5050356561396139مسقط

4357297156445347ظفار

7030366452485446مسندم

4357287257435545البريمي

4852257559415941الداخلية

5347247659415743شمال الباطنة

5743237756445842جنوب الباطنة

4654237756445347جنوب الشرقية

4951257554465347شمال الشرقية

4357326851494753الظاهرة

396189234663070الوسطى

5050287257435743االجمالي



32
تابع جدول )7( ماهي أسباب عدم شراء سلع أو انجاز / طلب خدمات عبر االنترنت خالل األشهر الثالثة الماضية؟ %

 مخاوف متعلقة بالتقنية مثل المواقع
االلكترونية المزيفة، فشل عملية الدفع

 مخاوف متعلقة بخدمة العمالء مثل
الضمانات، واستالم المنتجات أو إرجاعها

 افتقار المهارات والمعرفة الالزمة لشراء
السلع عبر االنترنت

نعمالنعمالنعمال

 ماهي
الجنسية

524851496337عماني

633762385050وافد

الجنس
574357435743ذكر

544650505941أنثى

 فئات
التعليم

643663373961أقل من الثانوي 

495150506634الثانوي

554552487624أعلى من الثانوي

 الفئات
ية العمر

574356446832 18 - 29 سنة

30544652485644 - 49 سنة

673368324654+50 سنة

 قوة
العمل

574357435842مشتغل

534747537030باحث عن عمل

584256445149خارج قوة العمل

 قطاع
العمل

455544566931حكومي

604060405149خاص/عائلي

 ماهي
 المحافظة

 التي
 تسكن
بها؟

623861396139مسقط

534754465545ظفار

524848527426مسندم

574353475446البريمي

544654465743الداخلية

594158425644شمال الباطنة

594152486238جنوب الباطنة

534753476238جنوب الشرقية

524849513763شمال الشرقية

465450505644الظاهرة

366434662971الوسطى

574356445743االجمالي



33
جدول )8(: هل لدى األسرة النفاذ لإلنترنت عن طريق اي نوع من انواع االتصال ؟ %

Qnr1 S4 P6 Q2.502- هل لدى األسرة النفاذ لالنترنت عن طريق اي نوع من انواع 
عبر االتصال مثل )الهاتف النقال, اإلنترنت الالسلكي(

نعمال

ماهي الجنسية
496عماني

1189وافد

 ماهي المحافظة
التي تسكن بها؟

793مسقط

694ظفار

0100مسندم

595البريمي

397الداخلية

694شمال الباطنة

694جنوب الباطنة

694جنوب الشرقية

694شمال الشرقية

793الظاهرة

2278الوسطى

694االجمالي



34
جدول )9(: هل تمتلك أنت أو أحد أفراد أسرتك أي من األجهزة التالية؟ %

  جهاز لوحيحاسوب محمولحاسوب مكتبي

 هاتف نقال  ذكي
 الهاتف الذي يدعم 

 إستخدام الواتساب، تصفح
 المواقع اإللكترونية، تحميل

واستخدام التطبيقات

نعمالنعمالنعمالنعمال

 جنسية رب
األسرة

772321793664397عماني

8416653580201090وافد

 المحافظة

742634665050694مسقط

831745556436595ظفار

937178327730100مسندم

8020396152480100البريمي

782226744555595الداخلية

831734664654496شمال الباطنة

802035654159496جنوب الباطنة

732734665248694جنوب الشرقية

871339615446892شمال الشرقية

782226744555397الظاهرة

8911613986142278الوسطى

792135654951595االجمالي



35
تابع جدول )9(: هل تمتلك أنت أو أحد أفراد أسرتك أي من األجهزة التالية؟ %

جهاز تلفاز ذكي
 تلفاز يدعم االتصال باإلنترنت 

 تشغيل الموسيقى
 والفيديوهات، تصفح
 المواقع وعرض الصور

 ساعة ذكية  مثل الهواتف
 الذكية المزودة بشاشة
 اللمس، تدعم إستخدام

 التطبيقات، متصلة باإلنترنت

طابعة ذكية
 طابعة تدعم االتصال  

 باإلنترنت

 كاميرا ذكية
 كاميرا يمكن توصليها بأجهزة 

 أخرى السلكًيا عن طريق
البلوتوث او اإلنترنت

نعمالنعمالنعمالنعمال

 جنسية رب
األسرة

3070683278228119عماني

66348515919919وافد

 المحافظة

3763663480208020مسقط

4654782290108812ظفار

455572287525919مسندم

5545861482188515البريمي

3565693182188416الداخلية

4258772381198614شمال الباطنة

4060722882188713جنوب الباطنة

4654802079218416جنوب الشرقية

4654792185158911شمال الشرقية

3961742680208020الظاهرة

60408416991991الوسطى

4159732782188416االجمالي
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