




INTRODUCTION

In its endeavor to develop the 
administrative statistics and with the aim 
of strengthening the center's statistics 
publications and expanding the data and 
information base, it gives the National 
Center for Statistics and Information great 
pleasure to issue a number of specialized 
bulletins which are availed to all users, on 
the one hand, and publish the different 
statistical data possessed by the different 
government entities on the other hand. 
This publication, which presents births 
and deaths statistics, is considered one of 
these publications.

يسر املركز الوطين  لحصاو و ملاملومطتو ضم  وعي  وو    ى

تططير اإلصا واض اإلدارية ملهبوف  توزيوز  اوفاراض املركوز

اإلصاووو   ة ملتط ووو ة ا بوووفت المل  وووو ض ملاملومطتووو ض م  اوووفار 

جمعطبووة تووي الت ووراض اإلصاوو   ة الذلااوو ة مل لوو  تووي 

أجووت تميووفوإ  مل ت صذإوو  لمل تووة املسووذلفتإ تووي جإووة مل  وورا  

طت وة خمذمف المل  و ض اإلصا   ة املذطترت لفى اجلإو ض اكمل

تي جإة أخرى م ملتوف هذه الت ورت الوب  وإ أيوفيت  ملاصوفت 

تووووي تموووو  الت ووووراض ملالووووب اووووذ    صاوووو واض املطال ووووف 

 .ملالطت  ض

This publication contains tables and 
statistics about number of registered 
births and deaths by sex, nationality, age 
group and governorate and Wilayat 
together with other data related to these 
statistics.

 و ض ص ث تذضوعي جوفاملو مل   وو ض تذومود  ووفد املطال وف ملالطت

املسووو مة صسووو  اجلوووت  ملاجلتسووو ة ملت ووو ض السوووي صسووو  

املح تظوووووة ملالط يوووووة م  ملبيهووووو  توووووي المل  وووووو ض املذومميوووووة 

.  إلصا واض املذكطرت

The cooperation of Government units 
responsible for this data, and the 
provision of such data has the primary 
role in the release of this bulletin in the 
required form and at the specified time 
for which they deserve our thanks. We 
would also like to thank all the persons 
who have contributed toward the 
preparation of this bulletin.

ملاووف كوو ع لذووو ملع اجلإووة املسووهمللة بووي هووذه المل  ووو ض ملالووب 

رت ا تت ت ملطرت  ذطتيه  الفملر األكرب  يف ظإوطر هوذه الت و

يووت   ل ووملت املطمووط  مليف الطاووت املحووفد م تمإوو  ال ووملر اجلز

كعوو  وذطجوو    ل ووملر لملووت تووي  وو هه يف  بووفاد مل إ ووز هووذه 

.الت رت

We pray to Almighty Allah to grant us 
success to serve our beloved country 
under the wise leadership of His Majesty 
Sultan Qaboos Bin Said.

وسأو اهلل الومي الميفير أع يطتميت  مج و  خلفتة هوذا الوطيني

الوزيووز يف ظووت المي وو دت اكمل عووة كضوورت اوو ص  اجل لووة 

.  السمط ع ا  طس  ي  و ف املوظه صفظ  اهلل ملرب ه



Table Of Contents

INTRODUCTION

First Section: Abstract
8

الملخص:القسم األول

First: Live births by Nationality and Sex
9

حسب الجنسية والجنساألحياء المواليد  :أوال

Second: Population clock for live Births 10 الساعة السكانية للمواليد االحياء في السلطنة :ثانيا

Third: Births change by nationality 10 التغير العددي للمواليد حسب الجنسية :ثالثا

Fourth: Births distribution by the 

mother`s age 11 التوزيع العددي للمواليد حسب عمر األم :رابعا

Fifth: Births distribution by governorates 

and nationality 12 جنسيةالتوزيع العددي للمواليد  حسب المحافظات وال:خامسا

Sixth: Live births distribution by 

nationality and month 13
ية التوزيع العددي للمواليد االحياء حسب الجنس:سادسا

والشهر

Seventh: Deaths by Sex , Nationality 14 الوفيات حسب الجنس والجنسية:سابعا

Eighth: Population clock for deaths 15 الساعة السكانية للوفيات بالسلطنة :ثامنا

Ninth: Rate change for Deaths by 

nationality
15 النسبي للوفيات حسب الجنسيةالتغير :تاسعا

Tenth: Deaths distribution by Special 

Age groups
16

ية التوزيع العددي للوفيات حسب الفئات العمر :عاشرا

المخصصة

Eleventh: Deaths distribution by 

governorate and nationality
17

ت التوزيع العددي للوفيات حسب المحافظا:عشرالحادي

والجنسية

Twelveth : Deaths distribution by 

nationality and month
18

ية التوزيع العددي للوفيات حسب الجنس: عشرالثاني 

والشهر 



Table Of Contents

INTRODUCTION

Second Section: Tables 19 الجداول:القسم الثاني

1. Registered Live Births by Sex, 

Nationality and Percentage of Change 20

المواليد األحياء المسجلون حسب الجنس والجنسية. 1

ونسبة التغير

2. Registered Live Births by  Nationality 

and sex 21
المواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس. 2

3. Registered Live Births by Age Group of  

Mother and Nationality of child 22
سية المواليد األحياء المسجلون حسب فئة سن األم وجن. 3

المواليد

4. Registered Live Births by Nationality 

and Sex at Governorates  Level 23
على المواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس. 4

مستوى المحافظات 

5. Registered Live Births by Nationality 

and Sex in Muscat Governorate 24
فيحسب الجنسية والجنسالمسجلون المواليد األحياء . 5

مسقط محافظة 

6.  Registered Live Births by Nationality 

and Sex in Dhofar Governorate 25
في المواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس. 6

ظفار محافظة 

7. Registered Live Births by Nationality 

and Sex in Musandam Governorate 26
في حسب الجنسية والجنسالمسجلون المواليد األحياء .  7

محافظة مسندم  

8. Registered Live Births by Nationality 

and Sex in Al Buraymi Governorate 27

فيالمواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس. 8

محافظة البريمي

9. Registered Live Births by Nationality 

and Sex in Ad Dakhliyah Governorate 28

فيالمواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس.  9

محافظة الداخلية

10. Registered Live Births by Nationality 

and Sex in North Al Batinah Governorate 29

فيالمواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس. 10

محافظة شمال الباطنة 

11. Registered Live Births by Nationality 

and Sex in South Al Batinah Governorate 30

فيالمواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس. 11

محافظة جنوب الباطنة 

12. Registered Live Births by Nationality 

and Sex in South Ash Sharqiyah

Governorate 

31

فيالمواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس. 12

محافظة جنوب الشرقية 



Table Of Contents

INTRODUCTION

13. Registered Live Births by Nationality 

and Sex in North Ash Sharqiyah

Governorate 

32
فيالمواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس. 13

محافظة شمال الشرقية 

14.Registered Live Births by Nationality 

and Sex in Adh Dhahira Governorate 33
فيالمواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس. 14

محافظة الظاهرة 

15. Registered Live Births by Nationality 

and Sex  in Al Wusta Governorate 34
فيحسب الجنسية والجنسالمسجلون المواليد األحياء . 15

محافظة الوسطى 

16. Registered Omani  Live Births by 

Month at Governorates  Level 35
المواليد األحياء العمانيون المسجلون حسب الشهر. 16

على مستوى المحافظات

17. Registered Expatriate  Live Births by 

Month at Governorates Level 36
لى المواليد األحياء الوافدون المسجلون حسب الشهر ع. 17

مستوى المحافظات

18. Total Registered  Live Births in 

Oman by Month at Governorates Level 37
سب في السلطنة حالمسجلون األحياء المواليد إجمالي. 18

الشهر على مستوى المحافظات

19.Registered Deaths by Nationality and 

Sex 39 الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس . 19

20. Registered Deaths by Sex and 

Nationality and Percentage of Change 40 ة التغيرالوفيات المسجلة حسب الجنس والجنسية ونسب. 20

21. Registered Deaths by Nationality and 

Sex at Governorates level 41
توى الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس على مس. 21

المحافظات 

22. Registered Deaths by Nationality and 

Sex in Muscat Governorate 42
افظة محفي الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس .  22

مسقط

23. Registered Deaths by Nationality and 

Sex in Dhofar Governorate 43
افظة محفي الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس . 23

ظفار

24. Registered Deaths by Nationality and 

Sex in Musandam Governorate 44
افظة محفي الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس . 24

مسندم

25. Registered Deaths by Nationality and 

Sex in Al Buraymi Governorate 45
افظة محفي والجنسالوفيات المسجلة حسب الجنسية . 25

البريمي



Table Of Contents

INTRODUCTION

26. Registered Deaths by Nationality and 

Sex in Ad Dakhliyah Governorate 46
فيوالجنسالوفيات المسجلة حسب الجنسية .  26

الداخلية محافظة 

27. Registered Deaths by Nationality and 

Sex in North Al Batinah Governorate 47
حافظة مفيالوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس . 27

شمال الباطنة

28. Registered Deaths by Nationality and 

Sex in South Al Batinah Governorate 48
حافظة مفيالوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس . 28

جنوب الباطنة 

29. Registered Deaths by Nationality and 

Sex in South Ash Sharqiyah Governorate 49
فيالوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس .  29

جنوب الشرقيةمحافظة 

30. Registered Deaths by Nationality and 

Sex in North Ash Sharqiyah Governorate 50
حافظة مفي والجنسالوفيات المسجلة حسب الجنسية . 30

شمال الشرقية

31. Registered Deaths by Nationality and 

Sex in Adh Dhahira Governorate 51
حافظة مفي الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس . 31

الظاهرة

32. Registered Deaths by Nationality and 

Sex in Al Wusta Governorate 52
فيالوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس .  32

محافظة الوسطى

33. Registered Deaths by Month at 

Governorates Level (Omanis) 53
الوفيات المسجلة حسب الشهر على مستوى . 33

(العمانيين)المحافظات 

34. Registered Deaths by Month at 

Governorates Level (Expatriates) 54
الوفيات المسجلة حسب الشهر على مستوى . 34

(الوافدين)المحافظات 

35. Registered Deaths by Age Group at 

Governorates Level (Omanis) 55
ى الوفيات المسجلة حسب فئات السن على مستو. 35

(للعمانيين) المحافظات 

36. Registered Deaths by Age Group at 

Governorates Level (Expatriates) 56
ى الوفيات المسجلة حسب فئات السن على مستو. 36

(للوافدين) المحافظات 





(371,90) ى 2017بوووووووووووووووووووووو  يفاألص وووووووووووووووووووووو والسوووووووووووووووووووووومطتةتطال ووووووووووووووووووووووفبووووووووووووووووووووووفدملاووووووووووووووووووووووت•

.ملاتفا(351,6)ملمبع و  (020,84)تتإهصيمتطلطد

هه األص  وتي املطال ف%(0,93)•م20١7لعاموالجنسالجنسيةحسبالمواليدتوزيع:(١(رقمشكل

بع و طعم ملوثت 

تي %( 2,51)الذكطرصطايل

املطال ف الوع و إم أي ت  يو دو 

.تطلطدا ص  ( 990,42)

%51,2
 و م وسملة املطال ف الذكطر تي  مجو يل املطال وف األص و

.تطلطد صي  كر ( 292,46)أي ت  يو دو 

42,9903,049 3,302 41,030

84,0206,35١
وثت املطال ف الطاتفيي الذكطر•

تي  مج يل %( 52)صطايل

تطال ف الطاتفيي م أي ت  يو دو 

.تطلطدا ص    كرا( 302,3)

المواليد األحياء حسب الجنسية والجنس: أوالا 



تطال ف أص  و ( 6)حبطايل  2016بي ب   يطت ً  ترتفوً   ذل  تطلطدا ص   (248) طااة   2017بفد املطال ف األص  و يف ب   ا داد•

.يطت ً 

. 2017تطال ف أص  و لو   ( 10)صطايل   بة مغ توفو املطال ف األص  و لملت•

(2017م و 2016)الساعة السكانية للمواليد األحياء في السلطنة لعامي :(2(رقمشكل

20162017

11

منالفترةخاللحيةوالدة(790,16)بـيقدرزيادةبواقعباالرتفاعالعمانيينالمواليدعدداستمر•

.(%25)بلغتتغيروبنسبة،(م20١7-م20١2)

عمانيامولودا(6,143)بواقع،(م20١3وم20١2)عاميبينكانتالعمانيينللمواليدزيادةأعلى•

.حيا

و(م20١6-20١5)الفتراتفيالسابقةاألعوامعنأقلبمقدارالعمانييناألحياءالمواليدعددارتفع•

.التواليعلىحيا  مولودا(152,2)و(1,942)إلىليصل(م20١6-20١7)

إلى(م20١5وم20١4)عاميبينحيا  مولودا(69)حواليمنالوافدينللمواليدالتغيرمقدارارتفع•

حيامولودا(127)بمقدارإلنخفاضاليعاود،(م20١6وم20١5)عاميبينحيامولودا(118)

(م20١7وم20١6)عاميبين

ا  الساعة السكانية للمواليد األحياء في السلطنة: ثانيا

ا  التغير العددي للمواليد حسب الجنسية: ثالثا



م20١7و20١6حسب عمر األم بين عامي العمانيينمواليدللالعدديتوزيعال(: 4)رقم شكل

%(  31,6)و، م 20١6لعام %(32,2)حيث بلغت ( 29-25) نسبة لإلنجاب في الفئة العمرية أعلى•
.م 20١6عام 

بذلك مرتفعام 20١7لعام ( سنة35أكثر من )نسبة المواليد للنساء في سن الحمل الخطر %( 22,6) •

%(.1.2)بحواليم 20١6عن عام 

(م 20١7-20١2) الجنسية خالل الفترة حسب مقدار التغير في عدد المواليد (: 3)رقم شكل

ا  التوزيع العددي للمواليد حسب عمر األم: رابعا

20١620١7

(2012-2013)(2013-2014)(2014-2015)(2015-2016)(2016-2017)

6,١43

407
١١8

3,236

2,١52

24769

3,3١7

-١27

١,942



،(%39,8)بحوالياألحياءالمواليدمنألكبراالنسبةعلىالباطنةوشمالمسقطمحافظتاتستحوذ•

.(%2,١)ومسندمالوسطىمحافظتاوأقلها

طمسقمحافظةتليهاالباطنةشمالمحافظةمنهمالعمانييناألحياءالمواليدإجماليمن(21%)•

.(%١7,6)بنسبة

.(%١,9)حواليالعمانييناألحياءللمواليدنسبةأدنىمعا  تمثالنومسندمالوسطىمحافظتا•

بمحافظتيوأدناها(%53)بواقعمسقطمحافظةفيتحدثالوافدينوالداتنصفمنأكثر•

.الوافديناألحياءالمواليدإجماليمن(%١,7)حواليومسندمالوسطى

14,478

6.154

964

2.277

12,725

17.619

10.565

7.031

6.331

5.130

746

3,399

908

56

222

299

553

312

252

184

117

49

م20١7المحافظات والجنسية لعام حسب مواليد التوزيع(: 5)رقم شكل

ا  التوزيع العددي للمواليد حسب المحافظات والجنسية: خامسا



شهروأقلها(%9,١)بحوالياالحياءالمواليدمناألكبرالنسبةأغسطسشهريسجل•

.(%7,7)فبراير

ما،أيأغسطسشهرفيولدواالعمانييناألحياءالمواليدإجماليمن(9,1%)•

.حيامولودا(8,046)يعادل
يعادلما،أي(%4,7)بحواليالعمانييناألحياءللمواليدنسبةأدنىفبرايرشهريمثل•

.حيامولودا(6,764)

ونيوفبرايرويشهرفيوأدناهاأكتوبرشهرفيحدثتالوافدينوالداتمن(9,0)•
.التواليعلىالوافديناألحياءالمواليدإجماليمن(%6,7)و(%7,0)بحوالي

م20١7األشهر لعام حسب مواليد التوزيع(: 6)رقم شكل
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ا  التوزيع العددي للمواليد األحياء حسب الجنسية والشهر : سادسا



.ملاتوفا(622م1)ملبع و و م(7,239(توتإهمص لوة ملتو ت(8,861) ى 2017  لووالسومطتةد ملت  ض  بفملات•

.ض السمطتة  تي  مج يل ملت %( 18,3)ي ملمطع صطايل

م20١7لعاموالجنسالجنسيةحسبالوفياتتوزيع( : 6)شكل رقم 

تي ص  ض الطتو ت يف %(81,7)•

السووومطتة هوووه بعووو و طع م ملوثوووت 

%( 9م58)الذكطر توتإه صوطايل

ص لوووووة ( 4,266)أي تووووو  يوووووو دو 

.ملت ت 

63,4٪
وسووملة ملت وو ض الووذكطر تووي  مجوو يل ملت وو ض السوومطتة أي توو  

. ص لة ملت ت  إ الذكطر ( 5,619)يو دو 

4,266269 ١,353 2,973

7,239١,622
متثوووت ملت وووو ض الطاتوووفيي الووووذكطر •

تووي  مجوو يل %( 4م83)صووطايل 

ض الطاتووفيي م أي توو  يووو دو  ملت وو

.ص لة ملت ت( 1,353)

ا  جنسحسب الجنسية والالوفيات : سابعا



عامفييوميا  وفاةحالة(24)وحواليشهريا  وفاةحالة(738(حواليحدثت•

حالة(735)حواليفيهحدثوالذيم20١6عامعنبذلكمرتفعة،م20١7

.يومياوفاةحالة(24)وحواليشهريا ،وفاة

(م20١7و 20١6) الساعة السكانية لحاالت الوفاة بالسلطنة بين عامي ( : 7)شكل رقم 

20162017

11

، (م20١3م و 20١2)حالة وفاة بين عامي ( 366)بمقدار انخفض يتبين أن هنالك •

م و 20١3)حالة وفاة بين عامي ( 326)و (  226)بحوالي االرتفاعلتعاود  

(  65)بمقدار اإلرتفاعلتواصل ، التواليعلى ( م20١5م و 20١4)و( م20١4

حالة ( 472)ويستمر في االرتفاع بمقدار ( 20١6م و 20١5)حالة وفاة بين عامي 

(.20١7م و20١6)وفاة في عامي 

بمقدارانخفضتأنهاإالم،20١3عامحتىاإلرتفاعفيالوافدينوفياتاستمر•

بينأخرىمرةاالرتفاعلتعاود،(م20١4وم20١3)عاميبينوفاةحالة(76)

حالة(94)و(22)بحوالي(م20١6وم20١5)و(م20١5وم20١4)عامي

م20١6)عاميفيوفاةحالة(١93)بقداراالرتفاعلتوصل،التواليعلىوفاة

.(20١7و

ا  الساعة السكانية للوفيات بالسلطنة: ثامنا

ا  التغير العددي للوفيات حسب الجنسية: تاسعا



(2012-2013    )(2013-2014(    )2014-2015    )(2015-2016    )(2016-2017  )

خالل الفترة % 25,7حالة وفاة وبنسبة تغير بلغت ١76عدد حاالت وفيات األطفال الرضع  بمقدار ارتفع•

(.م20١2-20١7)

% 24,2بلغتحالة وفاة وبنسبة تغير 200عدد حاالت وفيات األطفال األقل من خمس سنوات  بمقدار ارتفع•

(.م20١7-20١2)خالل الفترة 

(.م20١7-20١2)حالة وفاة خالل الفترة (  22١-)حاالت وفيات الشباب بمقدار عدد انخفض •

(20١7–20١2)توزيع الوفيات حسب فئات عمرية مخصصة خالل الفترة ( : 9)شكل رقم 

201220132014201520162017

(20١7–20١2) خالل الفترة التغير العددي للوفيات ( : 8)شكل رقم 

١.١00

التوزيع العددي للوفيات حسب الفئات العمرية المخصصة: عاشرا ا

-366

226
326

-65

472

151

-76

2294
193



شمالمحافظةتليهاثموفياتإجماليمن(%22,9)علىمسقطمحافظةتستحوذ•

.(%18,9)بنسبةالباطنة

.(%1,8)بحواليبالسلطنةالوفاةحاالتمناألدنىالنسبةومسندمالوسطىمحافظتاتمثل•

.العمانيينوفياتإجماليمن(%0,6)حواليالوسطىمحافظةتمثل•

.الوافدينوفياتإجماليمن(%43.9)علىمسقطمحافظةتستحوذ•

.الوافدينوفياتإجماليمن(%0,7)حواليمسندممحافظةتمثل•

1,320
712

565
250

87
12

124
59

1,021
78

1,488
186

986
99

598
75

523
74

482
59
45
18

م20١7المحافظات والجنسية لعام حسب الوفيات توزيع(: ١0)رقم شكل

التوزيع العددي للوفيات حسب المحافظات والجنسية : الحادي عشر
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التوزيع العددي للوفيات حسب الجنسية والشهر : عشرالثاني 

بنسبةأغسطسشهروأقلها(%9,4)بحواليالوفياتمناألكبرالنسبةمارسشهريسجل•

(7,3%).

حالة(677)يعادلماأي،مارسشهرفيسجلواالعمانيينوفياتإجماليمن(9,4%)•

.وفاة

(532)يعادلماأي،(%7,3)بحواليالعمانيينلوفياتنسبةأدنىأغسطسشهريمثل•

.وفاةحالة

اليبحوأغسطسشهرفيوأدناهايونيوشهرفيحدثتالوافدينوفياتمن(9,7%)•

.الوافدينوفياتإجماليمن(6,2%)

م20١7األشهر لعام حسبالوفيات توزيع(: ١١)رقم شكل

900





تغير Omaniعماني تغير Expatriate وافدنسبة ال جملةنسبة ال تغير Totalال نسبة ال

20162017Change %20162017Change %20162017Change %

.Noعدد

0.4844,96546,2922.95Male-41,64742,9903.223,3183,302ذكور

 3.5143,38144,0791.61Female-40,22141,0302.013,1603,049اناث

جنسين  1.9688,34690,3712.29Both Sexes-81,86884,0202.636,4786,351كال ال

جدول رقم )1( : المواليد االحياء المسجلون حسب الجنس والجنسية ونسبة التغير 

Table No. (1) : Registered Live Births by Sex and Nationality and Percentage of Change

2017 - 2016

Sexالجنس



د  Omaniعماني  جملةExpatriate  واف Totalال

جنسين اناثذكور جنسين اناثذكوركال ال جنسين اناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

201030,43229,47159,9032,4732,3544,82732,90531,82564,7302010

201131,96930,91262,8812,5892,4525,04134,55833,36467,9222011

201234,36932,86167,2302,8272,8105,63737,19635,67172,8672012

201337,43035,94373,3733,1302,9146,04440,56038,85779,4172013

201439,20637,48476,6903,2133,0786,29142,41940,56282,9812014

201541,04238,88479,9263,2593,1016,36044,30141,98586,2862015

201641,64740,22181,8683,3183,1606,47844,96543,38188,3462016

201742,99041,03084,0203,3023,0496,35146,29244,07990,3712017

2017 - 2010

جدول رقم )2( : المواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس  

Table No. (2) : Registered Live Births by Nationality and sex

السنوات

جنسية                                       ال

Years

Nationality                



د Omaniعماني  جملةExpatriateواف Totalال

.Noعدد

19-1515-19

24-2020-24

29-2525-29

34-3030-34

39-3535-39

44-4040-44

49-4545-49

50 +50 +

جملة Totalال

1,394921,486

جدول رقم )3( : المواليد األحياء المسجلون حسب فئة سن األم وجنسية المواليد 

Table No. (3) : Registered Live Births by Age Group of  Mother and Nationality of child

2017

  فئة سن األم

يد                                          Birthsالموال

 Mother Age Group

626

13,287

407

28,402

68313,970

26,5391,863

84,0206,35190,371

23,8202,34426,164

14,2291,09815,327

4,3242424,566

23430

20



جملةوافد عماني  ال

جنسين اناثذكور جنسين اناثذكوركال ال جنسين اناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

  Muscat 7,4806,99814,4781,7851,6143,3999,2658,61217,877مسقط   

  Dhofar 3,1273,0276,1544744349083,6013,4617,062ظفار  

  Musandam 5074579642630565334871,020مسندم 

بريمي      Al Buraymi 1,1471,1302,2771201022221,2671,2322,499ال

داخلية      Ad - Dakhliyah 6,5536,17212,7251531462996,7066,31813,024ال

باطنة     Al - Batinah North 8,9538,66617,6192772765539,2308,94218,172شمال ال

باطنة    Al - Batinah South 5,3815,18410,5651651473125,5465,33110,877 جنوب ال

  Ash - Sharqiyah South 3,5753,4567,0311341182523,7093,5747,283جنوب الشرقية  

  Ash - Sharqiyah North 3,2433,0886,331821021843,3253,1906,515شمال الشرقية  

ظاهرة    Adh - Dhahirah 2,6512,4795,13060571172,7112,5365,247ال

وسطى     Al - Wusta 373373746262349399396795ال

جملة 42,99041,03084,0203,3023,0496,35146,29244,07990,371Totalال

Total

Births                                         

جدول رقم )4( : المواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس على مستوى المحافظات 

Table No. (4) : Registered Live Births by Nationality and Sex at Governorates Level 

 Governoratesالمحافظات
Expatriate

يد                                        الموال

2017

Omani



جملةوافد عماني  ال

جنسين اناثذكور جنسين اناثذكوركال ال جنسين اناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Muscat  4644238875835151,0981,0479381,985  مسقط

Mutrah  7127791,4913663076731,0781,0862,164  مطرح

Al Amrat  8598161,6753427618938431,736  العامرات

Bawshar  1,2231,1572,3804324318631,6551,5883,243  بوشر

As Seeb  3,3943,1126,5063623306923,7563,4427,198  السيب

Qurayyat  8287111,53984128367151,551  قريات

جملة 7,4806,99814,4781,7851,6143,3999,2658,61217,877Totalال

جدول رقم )5(: المواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس في محافظة مسقط 

Table No. (5): Registered Live Births by Nationality and Sex in  Muscat Governorate

والية Wilayatال

يد                                        الموال

2017

OmaniExpatriateTotal

Births                                         



جملةوافد عماني  ال

جنسين اناثذكور جنسين اناثذكوركال ال جنسين اناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Salalah  2,1222,0634,1854484078552,5702,4705,040  صاللـــــــــة

Taqah  294267561314297268565  طاقـــــــــــة

Mirbat  182189371112183190373  مربــــــــاط

Rakhyut  76631390007663139  رخيــــــوت

Thumrayt  1441482928917152157309  ثمريـــــــــت

Dalkut  54491030005449103  ضلكــــوت

10398201121527115113228Al Mazuynah  المزيونة

Muqshin  68141017815  مقشــــــن

حالنيات 67661330116767134  شليم وجزر ال
 Shalim wa juzur al 

Hallniyat

Sadh  79761551018076156  ســــــــــدح

جملة 3,1273,0276,1544744349083,6013,4617,062Totalال

جدول رقم )6( : المواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس في محافظة ظفار 

Table No. (6) : Registered Live Births by Nationality and Sex in  Dhofar Governorate

والية Wilayatال

يد                                        الموال

2017

Births                                         

OmaniExpatriateTotal



جملةوافد عماني  ال

جنسين اناثذكور جنسين اناثذكوركال ال جنسين اناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Khasab  308273581212344329296625  خصب

Daba  1139420733611697213  دبا

Bukha  374077235394382  بخا

Madha  4950990114951100  مدحاء

جملة 5074579642630565334871,020Totalال

جدول رقم )7( : المواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس في محافظة مسندم  

Table No. (7) : Registered Live Births by Nationality and Sex in  Musandam Governorate 

والية Wilayatال

يد                                        الموال

2017

Births                                         

OmaniExpatriateTotal



جملةوافد عماني  ال

جنسين اناثذكور جنسين اناثذكوركال ال جنسين اناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

بريمي 1,0331,0202,0531191022211,1521,1222,274Al Buraymiال

105104209101106104210Mahdahمحضة

96150009615As Sunaynahالسنينة

جملة 1,1471,1302,2771201022221,2671,2322,499Totalال

جدول رقم )8( : المواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس في محافظة البريمي

Table No. (8) : Registered Live Births by Nationality and Sex in Al Buraymi Governorate

والية Wilayatال

يد                                        الموال

2017

Births                                         

OmaniExpatriateTotal



جملةوافد عماني  ال

جنسين اناثذكور جنسين اناثذكوركال ال جنسين اناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Nizwa  1,7051,6083,31369801491,7741,6883,462  نزوى

Bahla  1,3481,3052,6532220421,3701,3252,695  بهالء

Manah  333327660347336331667  منح

حمراء Al Hamra  448393841314451394845  ال

Adam  28129157251116286302588  ادم

Izki  8747991,673714218818131,694  ازكي

Samail  1,1051,0142,1193312451,1381,0262,164  سمائل

BidBid  45943589411415470439909  بدبد

جملة 6,5536,17212,7251531462996,7066,31813,024Totalال

جدول رقم )9( : المواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس في محافظة الداخلية 

2017

والية Wilayatال

يد                                        الموال

Table No. (9) : Registered Live Births by Nationality and Sex in  Ad Dakhliyah Governorate

Births                                         

OmaniExpatriateTotal



جملةوافد عماني  ال

جنسين اناثذكور جنسين اناثذكوركال ال جنسين اناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Sohar  1,8911,8713,7621441563002,0352,0274,062  صحار

Shinas  1,2041,0992,3031216281,2161,1152,331  شناص

Liwa  6446481,2921411256586591,317  لوى

Saham  1,9271,8923,8193327601,9601,9193,879  صحم

خابورة Al khaburah  1,1281,0732,2011811291,1461,0842,230  ال

As Suwayq  2,1592,0834,24256551112,2152,1384,353  السويق

جملة 8,9538,66617,6192772765539,2308,94218,172Totalال

جدول رقم )10( : المواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس في محافظة شمال الباطنة 

Table No. (10) : Registered Live Births by Nationality and Sex in  North Al Batinah Governorate

والية Wilayatال

يد                                        الموال

2017

Births                                         

OmaniExpatriateTotal



جملةوافد عماني  ال

جنسين اناثذكور جنسين اناثذكوركال ال جنسين اناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Al Rustaq  1,8421,7183,5604345881,8851,7633,648  الرستاق

Al Awabi  249239488213251240491  العوابي

Nakhal  3563657217815363373736  نخل

Wadi Al maawil  295268563033295271566  وادي المعاول

Barka  1,4611,4562,91779551341,5401,5113,051  بركاء

Al Musanah  1,1781,1382,3163435691,2121,1732,385  المصنعة

جملة 5,3815,18410,5651651473125,5465,33110,877Totalال

جدول رقم )11( : المواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس في محافظة جنوب الباطنة 

2017

والية Wilayatال

يد                                        الموال

Table No. (11) : Registered Live Births by Nationality and Sex in South Al Batinah Governorate

Births                                         

OmaniExpatriateTotal



جملةوافد عماني  ال

جنسين اناثذكور جنسين اناثذكوركال ال جنسين اناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Sur  1,1221,0982,22070701401,1921,1682,360  صور

وافي Al Kamil wa al Wafi  43542185613821448429877  الكامل وال

Jaalan bani bu Hasan  5425181,06069155485271,075  جعالن بني بو حسن

Jaalan bani bu Ali  1,3361,3092,6453923621,3751,3322,707  جعالن بني بوعلي

Masirah  1401102506814146118264  مصيرة

جملة 3,5753,4567,0311341182523,7093,5747,283Totalال

جدول رقم )12( : المواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس في محافظة جنوب الشرقية 

Table No. (12) : Registered Live Births by Nationality and Sex in  South Ash Sharqiyah Governorate

والية Wilayatال

يد                                        الموال

2017

Births                                         

OmaniExpatriateTotal



جملةوافد عماني  ال

جنسين اناثذكور جنسين اناثذكوركال ال جنسين اناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Ibra  480436916303565510471981  ابراء

Al Mudaybi  1,3531,4042,7573239711,3851,4432,828  المضيبي

Bidiyah  374363737131326387376763  بدية

قابل Al Qabil  299282581022299284583  ال

Wadi bani Khalid  225168393268227174401  وادي بني خالد

طائيين Dima wa At Taiyyin  5124359475712517442959  دماء وال

جملة 3,2433,0886,331821021843,3253,1906,515Totalال

جدول رقم )13( : المواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس في محافظة شمال الشرقية 

Table No. (13) : Registered Live Births by Nationality and Sex in North Ash Sharqiyah Governorate

والية Wilayatال

يد                                        الموال

2017

Births                                         

OmaniExpatriateTotal



جملةوافد عماني  ال

جنسين اناثذكور جنسين اناثذكوركال ال جنسين اناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Ibri  2,0561,9684,02455481032,1112,0164,127  عبري

Yanqul  3322786105611337284621  ينقل

Dank  263233496033263236499  ضنك

جملة 2,6512,4795,13060571172,7112,5365,247Totalال

جدول رقم )14( : المواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس في محافظة الظاهرة 

Table No. (14) : Registered Live Births by Nationality and Sex in  Adh Dhahira Governorate

والية Wilayatال

يد                                        الموال

2017

Births                                         

OmaniExpatriateTotal



جملةوافد عماني  ال

جنسين اناثذكور جنسين اناثذكوركال ال جنسين اناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Hayma  59591181919387878156  هيما

Muhut  211191402224213193406  محوت

دقم Ad Duqm  69901594047390163  ال

جازر Al Jazer  343367123353570  ال

جملة 373373746262349399396795Totalال

جدول رقم )15( : المواليد األحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس في محافظة الوسطى 

Table No. (15) : Registered Live Births by Nationality and Sex  in  Al Wusta Governorate 

والية Wilayatال

يد                                        الموال

2017

Births                                         

OmaniExpatriateTotal



بريميمسندمظفارمسقط داخليةال باطنةال باطنةشمال ال ظاهرةشمال الشرقيةجنوب الشرقيةجنوب ال وسطىال جملةال ال

 Muscat   Dhofar   Musandam   Al - Buraymi   Ad -Dakhliyah     Al - Batinah    Al - Batinah   Ash - Sharqiyah    Ash - Sharqiyah   Adh -Dhahirah    Al -  Wusta  Total

NorthSouthSouthNorth

.Noعدد

1,281481861931,0601,468922643563415847,196Januaryيناير

1,074453801689271,310789523466391566,237Februaryفبراير

1,113493741821,0551,364811596531436606,715Marchمارس

1,145532701781,0441,343793579538422606,704Aprilابريل

1,230554851981,0321,438892573544395727,013Mayمايو

1,144493731671,0121,354833557454407566,550Juneيونيو

1,246551891991,1431,544933591554425687,343Julyيوليو

1,318563851941,1121,654940657543469757,610Augustاغسطس

1,225511861941,0401,588917553532418557,119Septemberسبتمبر

1,310571742061,1261,5111,009604549486547,500Octoberأكتوبر

1,235509842011,1081,524882582550457577,189Novemberنوفمبر

1,157443781971,0661,521844573507409496,844Decemberديسمبر

جملة 14,4786,1549642,27712,72517,61910,5657,0316,3315,13074684,020Totalال

جدول رقم )16( : المواليد األحياء العمانيون المسجلون حسب الشهر على مستوى المحافظات

Table No. (16) : Registered Omani  Live Births by Month at Governorates Level 

2017

الشهر

Governorateالمحافظة  

Month



بريميمسندمظفارمسقط داخليةال باطنةال باطنةشمال ال ظاهرةشمال الشرقيةجنوب الشرقيةجنوب ال وسطىال جملةال ال

 Muscat   Dhofar   Musandam   Al - Buraymi   Ad -Dakhliyah     Al - Batinah    Al - Batinah   Ash - Sharqiyah    Ash - Sharqiyah   Adh -Dhahirah    Al -  Wusta  Total

NorthSouthSouthNorth

.Noعدد

2717459234927171344496Januaryيناير

24161312174423201463444Februaryفبراير

263604203744261819125508Marchمارس

2518211242950242715116530Aprilابريل

344833172945202616124599Mayمايو

253654222637281714125483Juneيونيو

28486312193423322093525Julyيوليو

25174519174135171896492Augustاغسطس

28482223264526161462526Septemberسبتمبر

326902342560322614125626Octoberأكتوبر

312927142551181616113565Novemberنوفمبر

319597162653302011133557Decemberديسمبر

جملة 3,39990856222299553312252184117496,351Totalال

جدول رقم )17( : المواليد األحياء الوافدون المسجلون حسب الشهر على مستوى المحافظات

2017

الشهر

المحافظة  

Month

Table No. (17) : Registered Expatriate Live Births by Month at Governorates Level 

Governorate



بريميمسندمظفارمسقط داخليةال باطنةال باطنةشمال ال ظاهرةشمال الشرقيةجنوب الشرقيةجنوب ال وسطىال جملةال ال

 Muscat   Dhofar   Musandam   Al - Buraymi   Ad -Dakhliyah     Al - Batinah    Al - Batinah   Ash - Sharqiyah    Ash - Sharqiyah   Adh -Dhahirah    Al -  Wusta  Total

NorthSouthSouthNorth

.Noعدد

1,552555912021,0831,517949660576419887,692Januaryيناير

1,315514831809441,354812543480397596,681Februaryفبراير

1,376553782021,0921,408837614550448657,223Marchمارس

1,396614812021,0731,393817606553433667,234Aprilابريل

1,574637882151,0611,483912599560407767,612Mayمايو

1,397558771891,0381,391861574468419617,033Juneيونيو

1,530637922111,1621,578956623574434717,868Julyيوليو

1,569637902131,1291,695975674561478818,102Augustاغسطس

1,509593882171,0661,633943569546424577,645Septemberسبتمبر

1,636661762401,1511,5711,041630563498598,126Octoberأكتوبر

1,547601912151,1331,575900598566468607,754Novemberنوفمبر

1,476502852131,0921,574874593518422527,401Decemberديسمبر

جملة 17,8777,0621,0202,49913,02418,17210,8777,2836,5155,24779590,371Totalال

جدول رقم )18( : إجمالي المواليد األحياء المسجلون في السلطنة حسب الشهر على مستوى المحافظات

Monthالشهر

المحافظة  

Table No. (18) :Total Registeredi  Live Births in oman by Month at Governorates Level 

2016
Governorate



الــــــوفـــــيـــــات



جملة وافد عماني ال

جنسيناناثذكور جنسيناناثذكوركال ال جنسيناناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

20103,8232,6216,4448301409704,6532,7617,4142010

20114,0732,5216,5949091641,0734,9822,6857,6672011

20124,0562,5906,6461,0401981,2385,0962,7887,8842012

20133,8602,4206,2801,1882011,3895,0482,6217,6692013

20143,8532,6536,5061,0952181,3134,9482,8717,8192014

20154,0612,7716,8321,1012341,3355,1623,0058,1672015

20164,5072,8927,3991,1632661,4295,6703,1588,8282016

20174,2662,9737,2391,3532691,6225,6193,2428,8612017

جدول رقم )19( : الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس

yearsالسنوات

وفيات ال

Table No. (19) : Registered Deaths by Nationality and Sex

OmaniExpatriateTotal

Deaths

2017 - 2010



تغير Omaniعماني تغير Expatriate وافدنسبة ال جملةنسبة ال تغير Totalال نسبة ال

20162017Change %20162017Change %20162017Change %

0.90Male-5.351,1631,35316.345,6705,619-4,5074,266ذكور

 2,8922,9732.802662691.133,1583,2422.66Femaleاناث

جنسين  2.161,4291,62213.518,8288,8610.37Both Sexes-7,3997,239كال ال

جدول رقم )20( : الوفيات المسجلة حسب الجنس والجنسية ونسبة التغير 

Table No. (20) : Registered Deaths by Sex and Nationality and Percentage of Change

2017 - 2016

Sexالجنس



جملة وافد عماني ال

جنسيناناثذكور جنسيناناثذكوركال ال جنسيناناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

  Muscat 8025181,3205761367121,3786542,032مسقط   

  Dhofar 32424156520446250528287815ظفار  

  Musandam 47408710212574299مسندم 

بريمي      Al Buraymi 824212446135912855183ال

داخلية      Ad - Dakhliyah 5834381,0216711786504491,099ال

باطنة     Al - Batinah North 8626261,488162241861,0246501,674شمال ال

باطنة    Al - Batinah South 6063809868613996923931,085 جنوب ال

  Ash - Sharqiyah South 35224659866975418255673جنوب الشرقية  

  Ash - Sharqiyah North 31021352371374381216597شمال الشرقية  

ظاهرة    Adh - Dhahirah 264218482491059313228541ال

وسطى     Al - Wusta 34114516218501363ال

جملة 4,2662,9737,2391,3532691,6225,6193,2428,861Totalال

جدول رقم )21( : الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس على مستوى المحافظات

Table No.(21) : Registered Deaths by Nationality and Sex at Governorates level

  Governoratesالمحافظات

2017
وفيات Deathsال

OmaniExpatriateTotal



جملة وافد عماني ال

جنسيناناثذكور جنسيناناثذكوركال ال جنسيناناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Muscat  66371031586121922498322  مسقط

Mutrah  12110322412017137241120361  مطرح

Al Amrat  89551441141510059159  العامرات

Bawshar  1267319917330203299103402  بوشر

As Seeb  31619451011124135427218645  السيب

Qurayyat  84561403038756143  قريات

جملة 8025181,3205761367121,3786542,032Totalال

جدول رقم )22( : الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس في محافظة مسقط

Table No.(22) : Registered Deaths by Nationality and Sex in  Muscat Governorate

والية  Wilayatال

وفيات ال

2017
Deaths

OmaniExpatriateTotal



جملة وافد عماني ال

جنسيناناثذكور جنسيناناثذكوركال ال جنسيناناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Salalah  19817136919343236391214605  صاللـــــــــة

Taqah  351752123361955  طاقـــــــــــة

Mirbat  272855213292958  مربــــــــاط

Rakhyut  84120008412  رخيــــــوت

Thumrayt  1221460618220  ثمريـــــــــت

Dalkut  92110009211  ضلكــــوت

1762310118624Al Mazuynah  المزيونة

Muqshin  112000112  مقشــــــن

حالنيات Shalim wa juzur al Hallniyat 82101019211  شليم وجزر ال

Sadh  98170009817  ســــــــــدح

جملة 32424156520446250528287815Totalال

جدول رقم )23( : الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس في محافظة ظفار

والية   Wilayatال

Table No. (23) : Registered Deaths by Nationality and Sex in  Dhofar Governorate

وفيات ال

2017

Deaths

OmaniExpatriateTotal



جملة وافد عماني ال

جنسيناناثذكور جنسيناناثذكوركال ال جنسيناناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Khasab  392968527443175  خصب

Daba  4483037411  دبا

Bukha  358101459  بخا

Madha  123101224  مدحاء

جملة 47408710212574299Totalال

جدول رقم )24( : الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس في محافظة مسندم

Table No. (24) : Registered Deaths by Nationality and Sex in  Musandam Governorate

والية    Wilayatال

وفيات ال

2017
Deaths

OmaniExpatriateTotal



جملة وافد عماني ال

جنسيناناثذكور جنسيناناثذكوركال ال جنسيناناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

بريمي 754011545135812053173Al Buraymiال

101000101Mahdahمحضة

628101729As Sunaynahالسنينة

جملة  824212446135912855183Totalال

جدول رقم )25( : الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس في محافظة البريمي

Table No. (25) : Registered Deaths by Nationality and Sex in Al Buraymi Governorate

والية Wilayatال

وفيات ال

2017
Deaths

OmaniExpatriateTotal



جملة وافد عماني ال

جنسيناناثذكور جنسيناناثذكوركال ال جنسيناناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Nizwa  14812527331435179129308  نزوى

Bahla  1137719081912178199  بهالء

Manah  253156505303161  منح

حمراء Al Hamra  523082112533184  ال

Adam  332558325362763  ادم

Izki  84471313148748135  ازكي

Samail  95781731511611079189  سمائل

BidBid  332558112342660  بدبد

جملة  5834381,0216711786504491,099Totalال

جدول رقم )26( : الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس في محافظة الداخلية

Table No. (26) : Registered Deaths by Nationality and Sex in Ad Dakhliyah Governorate

والية    Wilayatال

وفيات ال

2017

Deaths

OmaniExpatriateTotal



جملة وافد عماني ال

جنسيناناثذكور جنسيناناثذكوركال ال جنسيناناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Sohar  182141323581876240159399  صحار

Shinas  936515872910067167  شناص

Liwa  6247109100107247119  لوى

Saham  19414734142143236148384  صحم

خابورة Al khaburah  1108019071811781198  ال

As Suwayq  22114636738240259148407  السويق

جملة  8626261,488162241861,0246501,674Totalال

جدول رقم )27( : الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس في محافظة شمال الباطنة

Table No. (27) : Registered Deaths by Nationality and Sex in  North Al Batinah Governorate

والية   Wilayatال

وفيات ال

2017

Deaths

OmaniExpatriateTotal



جملة وافد عماني ال

جنسيناناثذكور جنسيناناثذكوركال ال جنسيناناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Al Rustaq  20414534925529229150379  الرستاق

Al Awabi  222446213242549  العوابي

Nakhal  402969202422971  نخل

Wadi Al maawil  421759101431760  وادي المعاول

Barka  160882483644019692288  بركاء

Al Musanah  138772152032415880238  المصنعة

جملة 6063809868613996923931,085Totalال

جدول رقم )28( : الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس في محافظة جنوب الباطنة

Table No. (28) : Registered Deaths by Nationality and Sex in South Al Batinah Governorate

والية   Wilayatال

وفيات ال

2017
Deaths

OmaniExpatriateTotal



جملة وافد عماني ال

جنسيناناثذكور جنسيناناثذكوركال ال جنسيناناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Sur  1379923627532164104268  صور

وافي Al Kamil wa al Wafi  422971909512980  الكامل وال

Jaalan bani bu Hasan  563793314593897  جعالن بني بو حسن

Jaalan bani bu Ali  105711762222412773200  جعالن بني بوعلي

Masirah  121022516171128  مصيرة

جملة 35224659866975418255673Totalال

جدول رقم )29( : الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس في محافظة جنوب الشرقية

Table No. (29) : Registered Deaths by Nationality and Sex in  South Ash Sharqiyah Governorate

والية  Wilayatال

وفيات ال

2017
Deaths

OmaniExpatriateTotal



جملة وافد عماني ال

جنسيناناثذكور جنسيناناثذكوركال ال جنسيناناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Ibra  40246423124632588  ابراء

Al Mudaybi  13611024629231165112277  المضيبي

Bidiyah  481664808561672  بدية

قابل Al Qabil  202545606262551  ال

Wadi bani Khalid  271239000271239  وادي بني خالد

طائيين Dima wa at Taiyyin  392665505442670  دماء وال

جملة 31021352371374381216597Totalال

جدول رقم )30( : الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس في محافظة شمال الشرقية

Table No. (30) : Registered Deaths by Nationality and Sex in North Ash Sharqiyah Governorate

والية Wilayatال

وفيات ال

2017
Deaths

OmaniExpatriateTotal



جملة وافد عماني ال

جنسيناناثذكور جنسيناناثذكوركال ال جنسيناناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Ibri  192154346421052234164398  عبري

Yanqul  354075505404080  ينقل

Dank  372461202392463  ضنك

جملة 264218482491059313228541Totalال

جدول رقم )31( : الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس في محافظة الظاهرة

Table No. (31) : Registered Deaths by Nationality and Sex in  Adh Dhahira Governorate

والية   Wilayatال

وفيات ال

2017
Deaths

OmaniExpatriateTotal



جملة وافد عماني ال

جنسيناناثذكور جنسيناناثذكوركال ال جنسيناناثذكوركال ال كال ال

MaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth SexesMaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

Hayma  42672911415  هيما

Muhut  1882630321829  محوت

دقم Ad Duqm  911050514115  ال

جازر Al Jazer  303101404  ال

جملة 34114516218501363Totalال

جدول رقم )32( : الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس في  محافظة الوسطى

Table No.(32) : Registered Deaths by Nationality and Sex in  Al Wusta Governorate

والية  Wilayatال

وفيات ال

2017
Deaths

OmaniExpatriateTotal



بريميمسندمظفارمسقط داخليةال باطنةال باطنةشمال ال ظاهرةشمال الشرقيةجنوب الشرقيةجنوب ال وسطىال جملةال ال

 Muscat   Dhofar   Musandam   Al - Buraymi   Ad - Dakhliyah    Al - Batinah    Al - Batinah   Ash - Sharqiyah    Ash - Sharqiyah   Adh -Dhahirah    Al - Wusta   Total

NorthSouthSouthNorth

.Noعدد

1193431296144706556332634Januaryيناير

1263231188116905055382611Februaryفبراير

11152151499131825651606677Marchمارس

1105091173114645243438577Aprilابريل

102555976128895344282591Mayمايو

1024581371130834839475591Juneيونيو

9553811861261014843515627Julyيوليو

1054031363113824136360532Augustاغسطس

1154414975123674539271559Septemberسبتمبر

112485596122925033383604Octoberأكتوبر

116576392109823933355577Novemberنوفمبر

10755813106132845151466659Decemberديسمبر

جملة 1,320565871241,0211,488986598523482457,239Totalال

جدول رقم )33( : الوفيات المسجلة حسب الشهر على مستوى المحافظات )العمانيين(

Table No. (33) : Registered Deaths by Month at Governorates Level (Omanis)

Governorateالمحافظة

2017

Month الشهر



بريميمسندمظفارمسقط داخليةال باطنةال باطنةشمال ال ظاهرةشمال الشرقيةجنوب الشرقيةجنوب ال وسطىال جملةال ال

 Muscat   Dhofar   Musandam   Al - Buraymi   Ad - Dakhliyah    Al - Batinah    Al - Batinah   Ash - Sharqiyah    Ash - Sharqiyah   Adh -Dhahirah    Al - Wusta   Total

NorthSouthSouthNorth

.Noعدد

681617314137541139Januaryيناير

69170681343470131Februaryفبراير

57212632176672138Marchمارس

5423231017821241136Aprilابريل

502322614208450134Mayمايو

722406619115761157Juneيونيو

64171491178543133Julyيوليو

5117116936502101Augustاغسطس

62232861788762149Septemberسبتمبر

50231841647822125Octoberأكتوبر

632303131868863151Novemberنوفمبر

52230541787381128Decemberديسمبر

جملة 71225012597818699757459181,622Totalال

2017

جدول رقم )34( : الوفيات المسجلة حسب الشهر على مستوى المحافظات )الوافدين(

Table No. (34) : Registered Deaths by Month at Governorates  Level (Expatriates)

Governorateالمحافظة

Month الشهر



بريميمسندمظفارمسقط داخليةال باطنةال باطنةشمال ال ظاهرةشمال الشرقيةجنوب الشرقيةجنوب ال وسطىال جملة ال ال

 Muscat   Dhofar   Musandam   Al -Buraymi    Ad-Dakhliyah Al-Batinah    Al-Batinah   Ash-Sharqiyah    Ash-Sharqiyah   Adh-Dhahirah Al - Wusta   Total

NorthSouthSouthNorth

.Noعدد

4-01144232214623016084799039730-4

9-51441017141410461855-9

14-10153108915118918010-14

19-1516714142320556110215-19

24-2022810292529192024217920-24

29-253253327371715139016125-29

34-303519172632288168218230-34

39-3544152426421912910018335-39

44-4038210821381914156018040-44

49-455423231524213810116445-49

54-50821559293927212010225950-54

59-551015455616641352217040755-59

64-6011850346310449374119148960-64

65+6352995955539805527324263258313,79565+

جملة 1,320565871241,0211,488986598523482457,239Totalال

جدول رقم )35( : الوفيات المسجلة حسب فئات السن على مستوى المحافظات ) للعمانيين (

Table No. (35) : Registered Deaths by Age Group at Governorates Level (Omanis)

فئات السن

المحافظة

2017

Age Group

Governorate



بريميمسندمظفارمسقط داخليةال باطنةال باطنةشمال ال ظاهرةشمال الشرقيةجنوب الشرقيةجنوب ال وسطىال جملة ال ال

 Muscat   Dhofar  Musandam     Al -Buraymi    Ad-Dakhliyah Al-Batinah    Al-Batinah   Ash-Sharqiyah    Ash-Sharqiyah   Adh-Dhahirah Al - Wusta   Total

NorthSouthSouthNorth

.Noعدد

4-02460103600303550-4

9-582000100010125-9

14-1050001000003910-14

19-15430121010101315-19

24-20311004713403407620-24

29-25502705112712151311117225-29

34-30653626142313161610120230-34

39-3557310411251110106416935-39

44-40842018111914137417240-44

49-45713033828121096018045-49

54-5073261541811776216050-54

59-5566224731612870114655-59

64-6048100733532418660-64

65+126271-1 065413-2 17065+

جملة 71225012597818699757459181,622Totalال

جدول رقم )36( : الوفيات المسجلة حسب فئات السن على مستوى المحافظات ) للوافدين (

فئات السن

المحافظة

Table No. (36) : Registered Deaths by Age Group at Governorates Level (Expatriates)

2017

Age Group

Governorate


