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التوزيع النسبي لجملة السكان حسب المحافظات منتصف  2014م

1

ية نطاق وأبعاد المحافظات الموضحة تم وضعها من قبل  � يعتمد على هذه الخريطة من ناحية الحدود السياسية وا�دار
المركز الوطني ل�حصاء والمعلومات  �غراض مشروع التعداد فقط ولذلك فهي ليست دقيقة و� يجب ا�عتماد عليها رسميا

2

56.692.883.2عماني
43.47.216.8 وافد

69,938 33.62.9عماني
3.40.8 4,450 وافد

20.52.0 74,388 ا�جمالي

المؤشرات الحيوية

نسبة السكان والمواليد والوفيات من إجمالي السلطنة حسب الجنسية 

102.37عماني
485.29 وافد

نسبة النوع حسب الجنسية

مؤشرات سكانية وحيوية 2014م

793,90790,776أطفال (أقل من 15 سنة)
710,454612,551

1,372,0431,634,942
6,470

التركيب العمري للسكان

94,755
في قوة العمل (15-64 سنة)

كبار السن (65 سنة فأكثر )

شباب (15-29 سنة)

الجنسية                    السكان                          المواليد                          الوفيات

يادة الطبيعية الجنسية          معدل المواليد الخام       معدل الوفيات الخام         الز
(مولود حي لكل 1000 من السكان)

(%)(%)(%)

                     (نسمة)(وفاة لكل 1000 من السكان)

الجنسية                                                            نسبة النوع

ية                                    عماني                          وافـــــد الفئات العمر

 (ذكر لكل 100 أنثى)

(نسمة)(نسمة)



3

محافظة مسقط

( موقع المحافظة على
خارطة السلطنة )

ية نطاق وأبعاد المحافظات الموضحة تم وضعها من قبل  � يعتمد على هذه الخريطة من ناحية الحدود السياسية وا�دار
المركز الوطني ل¡حصاء والمعلومات  �غراض مشروع التعداد فقط ولذلك فهي ليست دقيقة و� يجب ا�عتماد عليها رسميا

التوزيع النسبي لجملة سكان محافظة مسقط 
حسب الو�يات منتصف 2014م

4

عماني
وافد

29.32.112,773عماني
4.30.82,547 وافد

14.01.315,320 ا	جمالي

المؤشرات الحيوية

نسبة السكان والمواليد والوفيات من إجمالي السلطنة حسب الجنسية 

عماني
وافد

نسبة النوع حسب الجنسية

مؤشرات سكانية وحيوية 2014م

أطفال (أقل من 15 سنة)

التركيب العمري للسكان

20.7918.1216.49
42.7453.4842.10

105.52
498.59

165,10010,356
147,742236,354
285,278725,469

4,570 19,707
في قوة العمل (15-64 سنة)

شباب (15-29 سنة)

الجنسية                    السكان                          المواليد                        الوفيات

يادة الطبيعية الجنسية          معدل المواليد الخام       معدل الوفيات الخام       الز
(مولود حي لكل 1000 من السكان)

(%)(%)(%)

                 (نسمة)(وفاة لكل 1000 من السكان)

الجنسية                                                            نسبة النوع
 (ذكر لكل 100 أنثى)

كبار السن (65 سنة فأكثر )

ية                                    عماني                            وافـــــد الفئات العمر
(نسمة)(نسمة)



5

محـافظة ظــفـار 

التوزيع النسبي لجملة سكان محافظة ظفار
حسب الو يات منتصف 2014م

( موقع المحافظة على
خارطة السلطنة )

ية نطاق وأبعاد المحافظات الموضحة تم وضعها من قبل  � يعتمد على هذه الخريطة من ناحية الحدود السياسية وا�دار
المركز الوطني ل¡حصاء والمعلومات  �غراض مشروع التعداد فقط ولذلك فهي ليست دقيقة و� يجب ا�عتماد عليها رسميا

6

عماني
وافد

28.12.24,904عماني
4.31.1605 وافد

16.31.75,509 ا�جمالي

المؤشرات الحيوية

نسبة السكان والمواليد والوفيات من إجمالي السلطنة حسب الجنسية 

عماني
وافد

نسبة النوع حسب الجنسية

مؤشرات سكانية وحيوية 2014م

أطفال (أقل من 15 سنة)

التركيب العمري للسكان

8.387.016.94
10.8513.7514.24

104.86
717.41

66,5541,710
59,55768,447

115,004185,657
638 7,943

في قوة العمل (15-64 سنة)
شباب (15-29 سنة)

الجنسية                    السكان                          المواليد                          الوفيات

يادة الطبيعية الجنسية          معدل المواليد الخام       معدل الوفيات الخام         الز
(مولود حي لكل 1000 من السكان)

(%)(%)(%)

                 (نسمة)(وفاة لكل 1000 من السكان)

الجنسية                                                            نسبة النوع
 (ذكر لكل 100 أنثى)

كبار السن (65 سنة فأكثر )

ية                                    عماني                            وافـــــد الفئات العمر
(نسمة)(نسمة)



7

محافظة مسندم

التوزيع النسبي لجملة سكان محافظة مسندم
حسب الو�يات منتصف 2014م

( موقع المحافظة على
خارطة السلطنة )

ية نطاق وأبعاد المحافظات الموضحة تم وضعها من قبل  � يعتمد على هذه الخريطة من ناحية الحدود السياسية وا�دار
المركز الوطني ل¡حصاء والمعلومات  �غراض مشروع التعداد فقط ولذلك فهي ليست دقيقة و� يجب ا�عتماد عليها رسميا

8

عماني
وافد

34.93.2802عماني
3.90.846 وافد

23.62.3848 ا�جمالي

المؤشرات الحيوية

نسبة السكان والمواليد والوفيات من إجمالي السلطنة حسب الجنسية 

عماني
وافد

نسبة النوع حسب الجنسية

مؤشرات سكانية وحيوية 2014م

أطفال (أقل من 15 سنة)

التركيب العمري للسكان

1.121.161.33
0.840.960.75

108.65
726.47

8,88475
7,9495,006

15,34614,407
39 1,062

في قوة العمل (15-64 سنة)
شباب (15-29 سنة)

الجنسية                    السكان                          المواليد                        الوفيات

يادة الطبيعية الجنسية          معدل المواليد الخام       معدل الوفيات الخام          الز
(مولود حي لكل 1000 من السكان)

(%)(%)(%)

                 (نسمة)(وفاة لكل 1000 من السكان)

الجنسية                                                            نسبة النوع
 (ذكر لكل 100 أنثى)

كبار السن (65 سنة فأكثر )

ية                                    عماني                            وافـــــد الفئات العمر
(نسمة)(نسمة)



9

محافظة البريمي

التوزيع النسبي لجملة سكان محافظة البريمي
حسب الو�يات منتصف 2014م

( موقع المحافظة على
خارطة السلطنة )

ية نطاق وأبعاد المحافظات الموضحة تم وضعها من قبل  � يعتمد على هذه الخريطة من ناحية الحدود السياسية وا�دار
المركز الوطني ل¡حصاء والمعلومات  �غراض مشروع التعداد فقط ولذلك فهي ليست دقيقة و� يجب ا�عتماد عليها رسميا

10

عماني
وافد

38.52.71,781عماني
4.81.0192 وافد

21.61.81,973 ا�جمالي

المؤشرات الحيوية

نسبة السكان والمواليد والوفيات من إجمالي السلطنة حسب الجنسية 

عماني
وافد

نسبة النوع حسب الجنسية

مؤشرات سكانية وحيوية 2014م

أطفال (أقل من 15 سنة)

التركيب العمري للسكان

2.202.522.22
2.894.093.41

108.65
441.37

17,455508
15,62019,438
30,15649,426

208 2,083
في قوة العمل (15-64 سنة)

كبار السن (65سنة فأكثر)

شباب (15-29 سنة)

الجنسية                    السكان                          المواليد                        الوفيات

يادة الطبيعية الجنسية          معدل المواليد الخام       معدل الوفيات الخام       الز
(مولود حي لكل 1000 من السكان)

(%)(%)(%)

                 (نسمة)(وفاة لكل 1000 من السكان)

الجنسية                                                            نسبة النوع

ية                                    عماني                        وافـــــد الفئات العمر

 (ذكر لكل 100 أنثى)

(نسمة)(نسمة)
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محافظة الداخلية 

التوزيع النسبي لجملة سكان محافظة الداخلية
حسب الو�يات منتصف 2014م

( موقع المحافظة على
خارطة السلطنة )

ية نطاق وأبعاد المحافظات الموضحة تم وضعها من قبل  � يعتمد على هذه الخريطة من ناحية الحدود السياسية وا�دار
المركز الوطني ل¡حصاء والمعلومات  �غراض مشروع التعداد فقط ولذلك فهي ليست دقيقة و� يجب ا�عتماد عليها رسميا

منح

12

عماني
وافد

36.92.810,597عماني
2.70.8180 وافد

29.02.310,777 ا	جمالي

المؤشرات الحيوية

نسبة السكان والمواليد والوفيات من إجمالي السلطنة حسب الجنسية 

عماني
وافد

نسبة النوع حسب الجنسية

مؤشرات سكانية وحيوية 2014م

أطفال (أقل من 15 سنة)

التركيب العمري للسكان

13.7515.0814.21
5.324.244.84

99.78
540.54

109,127677
97,65836,776

188,62391,384
177 13,024

في قوة العمل (15-64 سنة)
شباب (15-29 سنة)

الجنسية                    السكان                          المواليد                        الوفيات

يادة الطبيعية الجنسية          معدل المواليد الخام       معدل الوفيات الخام       الز
(مولود حي لكل 1000 من السكان)

(%)(%)(%)

                 (نسمة)(وفاة لكل 1000 من السكان)

الجنسية                                                            نسبة النوع
 (ذكر لكل 100 أنثى)

كبار السن (65 سنة فأكثر )

ية                                    عماني                            وافـــــد الفئات العمر
(نسمة)(نسمة)
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التوزيع النسبي لجملة سكان محافظة شمال
الباطنة حسب الو�يات منتصف 2014م

( موقع المحافظة على
خارطة السلطنة )

ية نطاق وأبعاد المحافظات الموضحة تم وضعها من قبل  � يعتمد على هذه الخريطة من ناحية الحدود السياسية وا�دار
المركز الوطني ل¡حصاء والمعلومات  �غراض مشروع التعداد فقط ولذلك فهي ليست دقيقة و� يجب ا�عتماد عليها رسميا

محافظة شمال الباطنة

14

عماني
وافد

37.13.115,198عماني
2.60.9357 وافد

26.12.415,555 ا�جمالي

المؤشرات الحيوية

نسبة السكان والمواليد والوفيات من إجمالي السلطنة حسب الجنسية 

عماني
وافد

نسبة النوع حسب الجنسية

مؤشرات سكانية وحيوية 2014م

أطفال (أقل من 15 سنة)

التركيب العمري للسكان

19.7521.8122.70
12.099.1812.67

102.70
566.91

156,7821,570
140,30287,164
270,949207,486

373 18,713
في قوة العمل (15-64 سنة)

شباب (15-29 سنة)

الجنسية                    السكان                          المواليد                        الوفيات

يادة الطبيعية الجنسية          معدل المواليد الخام       معدل الوفيات الخام         الز
(مولود حي لكل 1000 من السكان)

(%)(%)(%)

                    (نسمة)(وفاة لكل 1000 من السكان)

الجنسية                                                            نسبة النوع
 (ذكر لكل 100 أنثى)

كبار السن (65 سنة فأكثر )

ية                                    عماني                            وافـــــد الفئات العمر
(نسمة)(نسمة)
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التوزيع النسبي لجملة سكان محافظة جنوب
الباطنة حسب الو�يات منتصف 2014م

( موقع المحافظة على
خارطة السلطنة )

ية نطاق وأبعاد المحافظات الموضحة تم وضعها من قبل  � يعتمد على هذه الخريطة من ناحية الحدود السياسية وا�دار
المركز الوطني ل¡حصاء والمعلومات  �غراض مشروع التعداد فقط ولذلك فهي ليست دقيقة و� يجب ا�عتماد عليها رسميا

محافظة جنوب الباطنة 

16

عماني
وافد

8,165 عماني 2.8 33.0
218 0.8 3.2 وافد

8,383 2.3 25.6 ا
جمالي

المؤشرات الحيوية

نسبة السكان والمواليد والوفيات من إجمالي السلطنة حسب الجنسية 

عماني
وافد

نسبة النوع حسب الجنسية

مؤشرات سكانية وحيوية 2014م

أطفال (أقل من 15 سنة)

التركيب العمري للسكان

11.9811.7512.65
5.184.924.97

100.35
528.35

95,073664
85,08236,557

164,32888,958
151 11,347

في قوة العمل (15-64 سنة)
شباب (15-29 سنة)

الجنسية                    السكان                          المواليد                        الوفيات

يادة الطبيعية الجنسية          معدل المواليد الخام       معدل الوفيات الخام         الز
(مولود حي لكل 1000 من السكان)

(%)(%)(%)

                 (نسمة)(وفاة لكل 1000 من السكان)

الجنسية                                                            نسبة النوع
 (ذكر لكل 100 أنثى)

كبار السن (65 سنة فأكثر )

ية                                    عماني                            وافـــــد الفئات العمر
(نسمة)(نسمة)
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التوزيع النسبي لجملة سكان محافظة جنوب
الشرقية حسب الو�يات منتصف 2014م

( موقع المحافظة على
خارطة السلطنة )

ية نطاق وأبعاد المحافظات الموضحة تم وضعها من قبل  � يعتمد على هذه الخريطة من ناحية الحدود السياسية وا�دار
المركز الوطني ل¡حصاء والمعلومات  �غراض مشروع التعداد فقط ولذلك فهي ليست دقيقة و� يجب ا�عتماد عليها رسميا

محافظة جنوب الشرقية

18

عماني
وافد

33.73.05,574عماني
2.70.9150 وافد

23.72.35,724 ا
جمالي

المؤشرات الحيوية

نسبة السكان والمواليد والوفيات من إجمالي السلطنة حسب الجنسية 

عماني
وافد

نسبة النوع حسب الجنسية

مؤشرات سكانية وحيوية 2014م

أطفال (أقل من 15 سنة)

التركيب العمري للسكان

8.048.059.02
4.953.905.52

100.41
544.17

63,789369
57,08634,809

110,25785,182
112 7,613

في قوة العمل (15-64 سنة)
شباب (15-29 سنة)

الجنسية                    السكان                          المواليد                           الوفيات

يادة الطبيعية الجنسية          معدل المواليد الخام       معدل الوفيات الخام          الز
(مولود حي لكل 1000 من السكان)

(%)(%)(%)

                 (نسمة)(وفاة لكل 1000 من السكان)

الجنسية                                                            نسبة النوع
 (ذكر لكل 100 أنثى)

كبار السن (65 سنة فأكثر )

ية                                    عماني                            وافـــــد الفئات العمر
(نسمة)(نسمة)
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التوزيع النسبي لجملة سكان محافظة شمال
الشرقية حسب الو�يات منتصف 2014م

( موقع المحافظة على
خارطة السلطنة )

ية نطاق وأبعاد المحافظات الموضحة تم وضعها من قبل  � يعتمد على هذه الخريطة من ناحية الحدود السياسية وا�دار
المركز الوطني ل¡حصاء والمعلومات  �غراض مشروع التعداد فقط ولذلك فهي ليست دقيقة و� يجب ا�عتماد عليها رسميا

إبراء

محافظة شمال الشرقية

20

عماني
وافد

35.52.85,136عماني
2.00.8103 وافد

23.82.15,239 ا
جمالي

المؤشرات الحيوية

نسبة السكان والمواليد والوفيات من إجمالي السلطنة حسب الجنسية 

عماني
وافد

نسبة النوع حسب الجنسية

مؤشرات سكانية وحيوية 2014م

أطفال (أقل من 15 سنة)

التركيب العمري للسكان

6.957.357.39
4.902.894.63

98.35
882.64

55,200348
49,40136,670
95,42484,491

81 6,587
في قوة العمل (15-64 سنة)

شباب (15-29 سنة)

الجنسية                    السكان                          المواليد                        الوفيات

يادة الطبيعية الجنسية          معدل المواليد الخام       معدل الوفيات الخام       الز
(مولود حي لكل 1000 من السكان)

(%)(%)(%)

                 (نسمة)(وفاة لكل 1000 من السكان)

الجنسية                                                            نسبة النوع
 (ذكر لكل 100 أنثى)

كبار السن (65 سنة فأكثر )

ية                                    عماني                            وافـــــد الفئات العمر
(نسمة)(نسمة)
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محافظة الظاهرة 

التوزيع النسبي لجملة سكان محافظة الظاهرة
حسب الو�يات منتصف 2014م

( موقع المحافظة على
خارطة السلطنة )

ية نطاق وأبعاد المحافظات الموضحة تم وضعها من قبل  � يعتمد على هذه الخريطة من ناحية الحدود السياسية وا�دار
المركز الوطني ل¡حصاء والمعلومات  �غراض مشروع التعداد فقط ولذلك فهي ليست دقيقة و� يجب ا�عتماد عليها رسميا

22

عماني
وافد

32.72.74,113عماني
2.31.162 وافد

24.82.44,158 ا
جمالي

المؤشرات الحيوية

نسبة السكان والمواليد والوفيات من إجمالي السلطنة حسب الجنسية 

عماني
وافد

نسبة النوع حسب الجنسية

مؤشرات سكانية وحيوية 2014م

أطفال (أقل من 15 سنة)

التركيب العمري للسكان

6.075.906.18
2.791.913.47

100.84
550.24

48,216308
43,14819,366
83,33347,918

67 5,754
في قوة العمل (15-64 سنة)

كبار السن (65 سنة فأكثر )

شباب (15-29 سنة)

الجنسية                    السكان                          المواليد                        الوفيات

يادة الطبيعية الجنسية          معدل المواليد الخام       معدل الوفيات الخام       الز
(مولود حي لكل 1000 من السكان)

(%)(%)(%)

                 (نسمة)(وفاة لكل 1000 من السكان)

الجنسية                                                            نسبة النوع

ية                                    عماني                            وافـــــد الفئات العمر

 (ذكر لكل 100 أنثى)

(نسمة)(نسمة)



23

محافظة  الوسطى

التوزيع النسبي لجملة سكان محافظة الوسطى
حسب الو�يات منتصف 2014م

( موقع المحافظة على
خارطة السلطنة )

ية نطاق وأبعاد المحافظات الموضحة تم وضعها من قبل  � يعتمد على هذه الخريطة من ناحية الحدود السياسية وا�دار
المركز الوطني ل¡حصاء والمعلومات  �غراض مشروع التعداد فقط ولذلك فهي ليست دقيقة و� يجب ا�عتماد عليها رسميا

عماني
وافد

27.22.3547عماني
1.71.38 وافد

15.41.8555 ا�جمالي

المؤشرات الحيوية

نسبة السكان والمواليد والوفيات من إجمالي السلطنة حسب الجنسية 

عماني
وافد

نسبة النوع حسب الجنسية

مؤشرات سكانية وحيوية 2014م

أطفال (أقل من 15 سنة)

التركيب العمري للسكان
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0.970.790.85
1.090.541.63

104.88
1803.7

7,72743
6,9097,769

13,34518,893
6 922

في قوة العمل (15-64 سنة)
كبار السن (65 سنة فأكثر )

شباب (15-29 سنة)

الجنسية                    السكان                          المواليد                        الوفيات

يادة الطبيعية الجنسية          معدل المواليد الخام       معدل الوفيات الخام       الز
(مولود حي لكل 1000 من السكان)

(%)(%)(%)

                 (نسمة)(وفاة لكل 1000 من السكان)

الجنسية                                                            نسبة النوع

ية                                    عماني                        وافـــــد الفئات العمر

 (ذكر لكل 100 أنثى)

(نسمة)(نسمة)



 6274 8007 

133 848

 + 968 9145 9145


