
%31
عـمـاني

%31
عـمـانية

%8
وافدة

%30
وافد

%31
عـمـاني

%31
عـمـانية

%8
وافدة

%30
وافد

تاريخ اإلصدار: مايو 2022

عدد المنشآت

323,891

عدد السكان 

4,527,446

عدد الوحدات

 1,370,019 

السكان
والمساكن
والمنشآت

2021

النتائج التفصيلية



للســكان والمساكن والمنشآت
التفصيلية النتائج 
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قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة

للسكان والمساكن والمنشآت

الجودة

التكامل

البيانات

المنهجيات

تحسين جودة قواعد بيانات الجهات الحكومية

ربط قواعد بيانات الجهات الحكومية المستهدفة في 
المشروع لتحقيق التكامل والشمولية

توفير البيانات والمؤشرات اإلحصائية لمتخذي القرار بصورة آنية

تحقيق االنسجام في منهجياته ومعطياته مع المعايير 
والتوصيات اإلقليمية والدولية
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10 الســــكان

الصفحةالمحتويات

83 المنشآت
76 الوحــدات
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المالحق ...........................................................................................................141
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المالحق ...........................................................................................................137
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حجم ونمو الــســـكان
الـســـكـــان

حجم ونمو السكان 2020 - 2021م 

السكان  حسب الجنس والجنسية 

التركيب العمري إلجمالي السكان  

 التركيب العمري للعمانيين  

التركيب العمري للوافدين  

السكان الوافدون حسب الجنسية 

السكان المقيمون من دول مجلس التعاون الخليجي  حسب الجنسية والمحافظة 

التوزيع الجغرافي للسكان حسب المحافظات   

إجمالي السكان حسب الواليات 

العمانيون حسب الواليات 

الوافدون حسب الواليات  

نسبة الوافدين في المحافظة  

نسبة الوافدين في الوالية   

الكثافة السكانية حسب المحافظات

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 1 بالمالحق 

عام 2020م

عام 2021م

وافدونعمانيون

%38

%62

%39

%61

4,481,042

4,527,446

2,735,966

2,804,117

1,745,076

1,723,329

خالل )2020 - 2021م(
 متوسط النمو اليومي

187
ُعمانيا

60-
وافدا

خالل )2020 - 2021م(
معدل النمو السنوي

%2
ُعماني

%1 -
وافد

إجمالي السكان

 حجم ونمو السكان 2020 - 2021م 
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  السكان حسب الجنس والجنسية   

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 2 بالمالحق

 

 % 61
من سكان السلطنة 

من الذكور
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 التركيب العمري إلجمالي السكان   

300,000 225,000 150,000 150,00075,000 75,0000 225,000

150000 120000 90000 60000 30000 0 30000 60000 90000 120000 1500000

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

4 - 0 

9 - 5 

14 - 10 

19 - 15 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

70 - 74 

75 - 79 

80+

200000 2000000400000 400000 600000

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

4 - 0 

9 - 5 

14 - 10 

19 - 15 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

70 - 74 

75 - 79 

80+

300,000 150,000 0 150,000 300,000 450,000 600,000

80+

 79 - 75

 74 - 70

 69 - 65

 64 - 60

 59 - 55

 54 - 50

 49 - 45

 44 - 40

 39 - 35

 34 - 30

 29 - 25

 24 - 20

 19 - 15

 14 - 10

 9 - 5

4 - 0

100,000 0 100,000 200,000 300,000 400,000

80+
 79 - 75
 74 - 70
 69 - 65
 64 - 60
 59 - 55
 54 - 50
 49 - 45
 44 - 40
 39 - 35
 34 - 30
 29 - 25
 24 - 20
 19 - 15
 14 - 10

 9 - 5
4 - 0

80+

 79 - 75

 74 - 70

 69 - 65

 64 - 60

 59 - 55

 54 - 50

 49 - 45

 44 - 40

 39 - 35

 34 - 30

 29 - 25

 24 - 20

 19 - 15

 14 - 10

 9 - 5

4 - 0

العمر الوسيط 

29
)سنة( 

نسبة النوع 

156 
)ذكرا لكل 100 أنثى( 

اإلعالة العمرية

42
)شخصا خارج سن العمل 
لكل مائة في سن العمل(

%2.6

%70.4

%17.3
%9.7

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 3 بالمالحق
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300,000 225,000 150,000 150,00075,000 75,0000 225,000

150000 120000 90000 60000 30000 0 30000 60000 90000 120000 1500000

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

4 - 0 

9 - 5 

14 - 10 

19 - 15 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

70 - 74 

75 - 79 

80+

200000 2000000400000 400000 600000

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

4 - 0 

9 - 5 

14 - 10 

19 - 15 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

70 - 74 

75 - 79 

80+

300,000 150,000 0 150,000 300,000 450,000 600,000

80+

 79 - 75

 74 - 70

 69 - 65

 64 - 60

 59 - 55

 54 - 50

 49 - 45

 44 - 40

 39 - 35

 34 - 30

 29 - 25

 24 - 20

 19 - 15

 14 - 10

 9 - 5

4 - 0

100,000 0 100,000 200,000 300,000 400,000

80+
 79 - 75
 74 - 70
 69 - 65
 64 - 60
 59 - 55
 54 - 50
 49 - 45
 44 - 40
 39 - 35
 34 - 30
 29 - 25
 24 - 20
 19 - 15
 14 - 10

 9 - 5
4 - 0

80+

 79 - 75

 74 - 70

 69 - 65

 64 - 60

 59 - 55

 54 - 50

 49 - 45

 44 - 40

 39 - 35

 34 - 30

 29 - 25

 24 - 20

 19 - 15

 14 - 10

 9 - 5

4 - 0

%3.7

%57.8

%24.5
%14.0

العمر الوسيط 

22
)سنة( 

اإلعالة العمرية

72
)شخصا خارج سن العمل 
لكل مائة في سن العمل(

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 3 بالمالحق

نسبة النوع

101.5
)ذكر لكل 100 أنثى( 

 التركيب العمري للعمانيين  



15النتائج التفصيلية للسكان والمساكن والمنشآت 2021

300,000 225,000 150,000 150,00075,000 75,0000 225,000

150000 120000 90000 60000 30000 0 30000 60000 90000 120000 1500000

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

4 - 0 

9 - 5 

14 - 10 

19 - 15 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

70 - 74 

75 - 79 

80+

200000 2000000400000 400000 600000

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

4 - 0 

9 - 5 

14 - 10 

19 - 15 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

70 - 74 

75 - 79 

80+

300,000 150,000 0 150,000 300,000 450,000 600,000

80+

 79 - 75

 74 - 70

 69 - 65

 64 - 60

 59 - 55

 54 - 50

 49 - 45

 44 - 40

 39 - 35

 34 - 30

 29 - 25

 24 - 20

 19 - 15

 14 - 10

 9 - 5

4 - 0

100,000 0 100,000 200,000 300,000 400,000

80+
 79 - 75
 74 - 70
 69 - 65
 64 - 60
 59 - 55
 54 - 50
 49 - 45
 44 - 40
 39 - 35
 34 - 30
 29 - 25
 24 - 20
 19 - 15
 14 - 10

 9 - 5
4 - 0

80+

 79 - 75

 74 - 70

 69 - 65

 64 - 60

 59 - 55

 54 - 50

 49 - 45

 44 - 40

 39 - 35

 34 - 30

 29 - 25

 24 - 20

 19 - 15

 14 - 10

 9 - 5

4 - 0

%1.0

%90.9

%5.5
%2.6

العمر الوسيط 

34
)سنة( 

نسبة النوع

360
)ذكرا لكل 100 أنثى( 

اإلعالة العمرية

10
)أشخاص خارج سن العمل 
لكل مائة في سن العمل(

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 3 بالمالحق 

 التركيب العمري للوافدين  
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 السكان الوافدون حسب الجنسية 

هـــــــــنـــــدي

بنجالديشي

باكســــتاني

مصـــــــــــــري

فـــلبينـــــــي

ســــيرالنكي

ســــــــوداني

نــــيـــبــــــالي

يــمنـــــــــــــي

تنـــــزانــــــــي

أخـــــــــــــــــرى

%35
%32

60
%

363,500

هندي

11
%

64,361

8
%

46,550

24
%

131,017

بنجالديشي

19
%

101,921

13
%

73,483

38
%

88,502

باكستاني

14
%

32,033

16
%

37,170

مـســــــقــط

شـــــــــمــال 
البـــــــــاطنة

ظــــــــــفـــــار

بــاقــــــــــــي 
المحافظات

21
%

129,060

44
%

242,701

32
%

74,305

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 4 بالمالحق

 % 80
 من الوافدين من 
3 جنسيات )هندية 

وبنجالديشية 
وباكستانية(

603,471

549,122

232,010

66,201        

   49,015     

22,131

18,358

16,969

15,689

15,154

135,209

%13
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 السكان المقيمون من دول مجلس التعاون الخليجي حسب الجنسية والمحافظة 

قطري  285

كويتي 402

بحريني 855

سعودي 

1,490

إماراتي

8,993

 %75
من المقيمين

 الخليجيين هم 
إماراتيون

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 5 بالمالحق 

< 300
500-301
1500-501
2000-1501
> 2000

عدد السكان
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%57
من إجمالي 

السكان 
يقطنون 
في ثالث 
محافظات

%53
من إجمالي 
العمانيين 
يقطنون 
في ثالث 
محافظات

%69
من إجمالي 
الوافدين 
يقطنون 
في ثالث 
محافظات

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 6 بالمالحق 

إجمالي السكان

إجمالي الوافدين

)%43(

باقي محافظات
 السلطنة

باقي محافظات
 السلطنة

باقي محافظات
 السلطنة

 مسقط 

1,310,181
 نسمة

)%29( 

 شمال الباطنة 

563,700
 نسمة

)%20( 

 مسقط 

756,645
 نسمة

)%44( 

 شمال الباطنة 

795,405
 نسمة 

)%18(

  مسقط 
553,536

 نسمة 

)%20(

 الداخلية 
488,533

 نسمة

)%11( 

 الداخلية 
375,175

 نسمة

)%13( 

 شمال 
الباطنة 

231,705
 نسمة

)%13( 

 ظفار 
200,512

 نسمة

)%12( 

)%47(

)%31(

إجمالي العمانيين

 التوزيع الجغرافي للسكان حسب المحافظات

1,933,327
نسمة

1,311,706
نسمة

534,467
نسمة
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%27
من إجمالي 

السكان
يتركزون في 
ثالث واليات 

)بوشر، السيب، 
صاللة(

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 7 بالمالحق 

 إجمالي السكان حسب الواليات

)%73(

باقي واليات
 السلطنة

3,318,769
نسمة

 بوشر
382,914 نسمة )%9(

صاللة
333,688 نسمة )%7(

 السيب 
492,075 نسمة )%11(

إجمالي السكان 
حسب الواليات

< 15000
15001-30000
30001-100000
100001-180000
> 180000
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%20
من إجمالي 
العمانيين 

يتركزون في 
ثالث واليات

)السيب، صاللة، 
السويق(

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 7 بالمالحق 

)%80(

باقي واليات
 السلطنة

2,246,682
نسمة

 السيب
263,410 نسمات )%9(

 صاللة 
153,448 نسمة )%6(

السويق
140,577 نسمة )%5(

 العمانيون حسب الواليات  

العمانيون 
حسب الواليات

< 10000
10001-25000
25001-75000
75001-115000
> 115000
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%41
من إجمالي 
الوافدين 

يتركزون في 
ثالث واليات 

)بوشر، السيب، 
صاللة(

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 7 بالمالحق 

 الوافدون حسب الواليات

)%59(

باقي واليات
 السلطنة

 بوشر
292,932 نسمة )%17(

السيب
228,665 نسمات )%13(

صاللة
180,240 نسمة )%11(

1,022,492
نسمة

الوافدون 
حسب الواليات

< 4000
4001-9000
9001-25000
25001-50000
> 50000
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وافـد

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 6 بالمالحق 

باقــي المحافظات

فأقل

% 52

مسندم

الوسطىمسقط

البريمي

% 30

ظفــــــــار

% 48

 نسبة الوافدين في المحافظة 

محافظتان 
اثنتان فقط 

نسبة الوافدين
 تفوق فيهما

% 50 

% 58

% 38% 30
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وافـد

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 7 بالمالحق 

% 82

هيماء والية صاللةوالية الســنينةوالية 

الدقموالية بوشروالية مطرح والية 

% 65

 نسبة الوافدين في الوالية

  6
واليات

 نسبة الوافدين 
فيها تفوق

%50 

% 76% 74

% 54% 54
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%59 
من مساحة السلطنة 

يقطنها

%10
فقط من السكان 

يتركزون في
)ظفار والوسطى(

الكثافة السكانية 
حسب المحافظات

 الكثافة السكانية حسب المحافظات )نسمة/كم2( 

ارتفعت    
الكثافة السكانية 

من 9 إلى 14 
خالل الفترة 

)2021 - 2020(

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 8 بالمالحق 

< 5
5-14
15-25
26-100
> 100
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المواليد والوفيات الــســـكان
للـــعــــمــــانـــيــيــــن

المواليد األحياء العمانيين حسب المحافظة )2021م( 

المواليد األحياء العمانيين حسب النوع وعمر األم )2021م(  

وفيات العمانيين حسب النوع وفئات العمر  

وفيات العمانيين حسب مكان الوفاة  

26
27
28
29
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%52 
من الوالدات تتركز 

في )مسقط، شمال 
الباطنة، الداخلية(

عدد المواليد
 األحياء العمانيين

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 9 بالمالحق 

  المواليد األحياء العمانيين حسب المحافظة )2021م( 
  76,457

 عدد الوالدات 
لسنة 2021 حتى 
تاريخ 31-12-2021

<1000
5000-1001
6000-5001
10000-6001
>10000
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 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 10 بالمالحق  للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 9 بالمالحق 

 المواليد األحياء العمانيين حسب النوع وعمر األم )2021م( 

عمر األم

38,910
ذكور

37,547
إناث

40 فأكثر

39 - 35

34 - 30

29 - 25

24 - 20

 19 - 15

2,980

8,057

10,966

10,734

4,404

406

3,094

8,333

11,269

11,283

4,510

421
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 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 11 بالمالحق 

 وفيات العمانيين حسب النوع وفئة العمر 
 % 8

من الوفيات
 )أقل عن 4 سنوات(

 عدد
الوفيات
 حسب
العمر

5,791

10,108

وفاة

 عدد وفيات العمانيين
لسنة 2021 حتى تاريخ 31-12-2021

ذكور

 4,317
وفاة

إناث

2,996

761

79

112

369

3,496

1,502

217

173

403

60+

59 - 30

29 - 20

19 - 05

04 - 00
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842
وفاة

على مستوى 
السلطنة )شهريا(

عدد الوفيات العمانيين

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 12 بالمالحق 

  وفيات العمانيين حسب مكان الوفاة 
 %55

من الوفيات بمسقط, 
الداخلية, وشمال 

الباطنة

<300
800-301
1200-801
2000-1201
>2000
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الــســـكان
االلتحاق بالتعليم 

للسكان 6 سنوات 
فأكثر

الطلبة الملتحقون بالتعليم 

الطلبة العمانيون في المدارس الحكومية حسب الصف والنوع

الطلبة العمانيون في المدارس الخاصة حسب الصف والنوع  

الطلبة الملتحقون حاليا بالتعليم المدرسي

الطلبة الملتحقون حاليا بالتعليم العالي

الطلبة العمانيون في المدارس الحكومية حسب المحافظة

 الطلبة العمانيون في التعليم العالي حسب المحافظات )داخل السلطنة( 

31
32
33
34
35
36
37
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طالب  جامعيطالب مدرسي

 980 ألف 
طالب على مقاعد الدراسة من بينهم 908 ألف عماني

المدارس
الحكومية

712
ألفا 
689 ألف 

ُعماني

22 ألف 
وافد

المدارس
الخاصة

55
ألفا 

45 ألف 
ُعماني

10 آالف 
وافد

المدارس
الدولية  

36
ألف 

وافد و113عمانيا

خارج 
السلطنة

6
 آالف 

ُعماني

داخل
 السلطنة

158
ألفا 
155 ألف 

ُعماني

3 آالف 
وافد

 الطلبة الملتحقون بالتعليم  6 سنوات فأكثر
 %32 
 من السكان 

العمانيين على 
مقاعد الدراسة

164 ألف 815 ألف 

خارج السلطنة

13
ألف 

ُعماني
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إناث ذكور

  الطلبة العمانيون في المدارس الحكومية حسب الصف والنوع 

 %92
  من الطلبة 

مسجلون في 
المدارس الحكومية

الصف األول

الصف الثاني

الصف الثالث

الصف الرابع

الصف الخامس

الصف السادس

الصف السابع

الصف الثامن

الصف التاسع

الصف العاشر

الصف الحادي عشر

دبلوم تعليم العام

المجموع

70,584

69,571

67,794

62,770

58,657

57,139

58,026

54,258

49,666

47,313

46,976

46,615

689,369

المجموع

689
ألف 

طالب عماني ملتحقون 

بالمدارس الحكومية

 %49
إناث

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 14 بالمالحق 

35,893

35,272

34,350

31,775

29,572

28,672

29,354

27,841

25,236

24,230

23,803

24,198

350,196

34,691

34,299

33,444

30,995

29,085

28,467

28,672

26,417

24,430

23,083

23,173

22,417

339,173
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إناث ذكور

  الطلبة العمانيون في المدارس الخاصة حسب الصف والنوع  

 %6
من الطلبة 

مسجلون في 
المدارس الخاصة

الصف األول

الصف الثاني

الصف الثالث

الصف الرابع

الصف الخامس

الصف السادس

الصف السابع

الصف الثامن

الصف التاسع

الصف العاشر

الصف الحادي عشر

دبلوم تعليم العام 

المجموع

9,881

5,178

5,094

4,253

3,836

3,042

3,054

2,645

2,334

2,127

1,876

2,070

45,390

المجموع

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 14 بالمالحق 

 %43
إناث

45
ألف 

طالب عماني ملتحقون 

بالمدارس الخاصة

5,258

2,768

2,748

2,281

2,164

1,805

1,915

1,635

1,453

1,396

1,222

1,334

25,979

4,623

2,410

2,346

1,972

1,672

1,237

1,139

1,010

881

731

654

736

19,411
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 % 60
  من طلبة محافظة مسقط

ملتحقون بالمدارس الخاصة

عمانيون

 % 92
وافدون

خارج السلطنةالمدارس الدولية المدارس الخاصة

 % 53  % 33 % 15

 % 21
 من طلبة محافظة شمال الباطنة 

ملتحقون بالمدارس الحكومية  

  الطلبة الملتحقون حاليا بالتعليم المدرسي 

 %22
من طلبة المدارس  

ملتحقون في 
مدارس محافظة 

مسقط

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 12 و 14 بالمالحق 

 2 % % 6

المدارس الحكومية
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154,535

6,455

160,990

3,502

3,502

كال الجنسين

كال الجنسين

إناثذكور

خارج السلطنة

داخل السلطنة

اإلجمالي

داخل السلطنة

اإلجمالي

عمانيون

وافدون

إجمالي
الطالب الملتحقين

 حاليا بالتعليم العالي

164,492

 % 96 
من الملتحقين بالتعليم العالي 

داخل السلطنة

158,037

 % 4 
من الملتحقين بالتعليم العالي 

خارج السلطنة

6,455

67,215

3,871

71,086

 1,734

1,734

87,320

2,584

89,904

1,768

 1,768 

   الطلبة الملتحقون حاليا بالتعليم العالي

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 15 بالمالحق 
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عدد طلبة  المدارس الحكومية

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 13 بالمالحق 

 الطلبة العمانيون في المدارس الحكومية حسب المحافظة 

محافظة
 شمال الباطنة 

تغطي وحدها 21  % 
من طلبة المدارس 

الحكومية 

<10000
40000-10001
80000-40001
100000-80001
>100000
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عدد طلبة التعليم العالي 
الدارسين داخل السلطنة

  الطلبة العمانيون في التعليم العالي حسب المحافظات

)داخل السلطنة(

 %24
من طلبة التعليم 
العالي بمحافظة 

مسقط

<4000
12000-4001
20000-12001
30000-20001
>30000
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الــســـكان
المستوى التعليمي 
للسكان 10 سنوات 

فأكثر

 المستوى التعليمي حسب الجنسية

المستوى التعليمي حسب النوع والجنسية

المستوى التعليمي للعمانيين حسب المحافظات

المستوى التعليمي للسكان حسب فئات العمر والجنسية

خريجو التعليم العالي حسب مكان التخرج

الخريجون حسب الفئات العمرية ومكان التخرج

الخريجون حسب سنة التخرج

التخصص الرئيسي للخريجين داخل السلطنة

39
40
42
43
44
46
48
49
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99,858

2,012,971

958,268

135,598

398,138

41,345

3,646,178

كال الجنسيتين

أمــــــــــــــــــــــي

أقــــــــــل مـــــن 
الدبلوم العام

الـــــدبــــلــــــوم 
الــــــــــــــعـــــــام

دبلوم التعليم 
الـــــــعــــــــالـــي

بـــكــالوريـوس 
فـــــأعـــــــــــــلى

غـــيــــــر مبــيــن

الـــمــــجـــمـــوع

وافدونعمانيون

% 4.7
  نسبة األمية لدى 

العمانيين 

يقابلها

% 0.3
  لدى الوافدين

  المستوى التعليمي حسب الجنسية

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 16 بالمالحق 

95,227

905,866

662,196

96,650

254,819

5,161

2,019,919

4,631

1,107,105

296,072

38,948

143,319

36,184

1,626,259
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95,227

905,866

662,196

96,650

254,819

5,161

2,019,919

كال الجنسين إناثذكور عماني

32,101

484,246

348,451

43,418

102,397

2,400

1,013,013

63,126

421,620

313,745

53,232

152,422

2,761

1,006,906

أمــــــــــــــــــــــي

أقــــــــــل مـــــن 
الدبلوم العام

الـــــدبــــلــــــوم 
الــــــــــــــعـــــــام

دبلوم التعليم 
الـــــــعــــــــالـــي

بـــكــالوريـوس 
فـــــأعـــــــــــــلى

غـــيــــــر مبــيــن

الـــمــــجـــمـــوع

% 4.7
نسبة األمية لدى 

العمانيين

 

% 33
من العمانيين لديهم 

مستوى تعليمي
 دبلوم التعليم العام

  المستوى التعليمي حسب النوع والجنسية

 %17
لديهم مستوى 
تعليمي دبلوم 
التعليم العالي 

فأعلى

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 16 بالمالحق 
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4,631

1,107,105

296,072

38,948

143,319

36,184

1,626,259

كال الجنسين إناثذكور وافد

2,560

204,322

59,296

11,173

35,476

14,683

327,510

2,071

902,783

236,776

27,775

107,843

21,501

1,298,749

أمــــــــــــــــــــــي

أقــــــــــل مـــــن 
الدبلوم العام

الـــــدبــــلــــــوم 
الــــــــــــــعـــــــام

دبلوم التعليم 
الـــــــعــــــــالـــي

بـــكــالوريـوس 
فـــــأعـــــــــــــلى

غـــيــــــر مبــيــن

الـــمــــجـــمـــوع

% 0.3
نسبة األمية 
لدى الوافدين

% 18
من الوافدين لديهم 

مستوى تعليمي
 دبلوم التعليم العام

 %11
من الوافدين لديهم 

مستوى تعليمي 
دبلوم التعليم العالي 

فأعلى

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 16 بالمالحق 
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 % 25
  من العمانيين األميين هم 
من محافظة شمال الباطنة

% 14 
 منهم من محافظة الداخلية

 % 25
  من العمانيين الخريجين هم 
من محافظة مسقط  و 30 % 
منهم من محافظتي  جنوب 

وشمال الباطنة

دبلوم التعليم العالي فأعلىالدبلوم العام فأقلأميالمحافظة

 المستوى التعليمي للعمانيين حسب المحافظات

 88
ألف عماني

لديهم دبلوم التعليم 
العالي فأعلى من 

محافظة مسقط

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 17 بالمالحق 

مســــــــــــــقــــــط

ظــــــــــــــــــــــفــــار

مســــــــــــــــنــدم

الــــــبـــــريـــمــــي

الـــــداخــلــــــــــيــة

شــمال الــباطنة

جـنــوب الــباطنة

جـنـوب الشرقية

شمال الشرقية

الــــــظــــــــاهــــرة

الــــوســــــــطــى
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 % 69
   من الخريجين الوافدين 

هم في الفئة العمرية
 )30 - 49( سنة

  % 86
    من العمانيين األميين 

أكبر من 50 سنة.

وافدونعمانيون

أمي

الدبلوم العام فأقل

دبلوم التعليم العالي فأعلى

19  - 10

29 - 20

49 - 30

69 - 50

+ 70

19  - 10

29 - 20

49 - 30

69 - 50

+ 70

19  - 10

29 - 20

49 - 30

69 - 50

+ 70

  المستوى التعليمي للسكان حسب فئة العمر والجنسية
 %78

من العمانيين الخريجين  
في الفئة العمرية 

)20-39( سنة

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 18  و 19 بالمالحق 
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% 83
داخل السلطنة

287,872

% 17
 خارج السلطنة

60,549

 خريجو التعليم العالي حسب مكان التخرج 

 %72
من إجمالي الخريجين 
لديهم بكالوريوس 

فأعلى

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 21 بالمالحق 

إجمالي 
العمانيين الخريجين

348,421
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3,868

92,777

96,645

كال الجنسينإناثذكور

% 83
    من  اجمالي 
الخريجين  مكان 
تخرجهم داخل 

السلطنة

خارج السلطنة

داخل السلطنة

المجموع

2,033

51,195

53,228

1,835,582

41,582

43,417

56,671

194,994

251,665

خارج السلطنة

داخل السلطنة

المجموع

كال الجنسين
بكالوريوس فأعلى

27,010

73,283

100,293

29,661

121,711

151,372

دبلوم التعليم العالي

% 94
من الخريجين خارج 
السلطنة لديهم 
مستوى تعليمي 
بكالوريوس فأعلى

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 22 بالمالحق 
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إناثذكور

خارج السلطنة

29 - 20

39 - 30

49 - 40

59 - 50

60+

المجموع

 الخريجون حسب الفئات العمرية ومكان التخرج

 %71
من الخريجين خارج 

السلطنة في الفئة 
العمريه 49-30

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 23 بالمالحق 

11,101

24,496

18,539

5,479

934

60,549

5,687

15,778

8,733

1,366

134

31,698

 % 52 
نسبة اإلناث 

من إجمالي الخريجين

5,414

8,718

9,806

4,113

800

28,851

كال الجنسين
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إناثذكور

داخل السلطنة

29 - 20

39 - 30

49 - 40

59 - 50

60+

المجموع

115,544

122,294

42,848

6,771

415

287,872

 % 60
  من الخريجين داخل 
السلطنة هم إناث 

 % 86
منهم في الفئة العمرية  

39-20

 %83
من الخريجين داخل 

السلطنة في الفئة 
العمريه  39-20 

79,332

69,452

21,656

2,440

82

172,962

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 24 بالمالحق 

كال الجنسين
36,212

52,842

21,192

4,331

333

114,910
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1,039

14,766

73,452

234,535

23,829

347,621

1966-1989

1990-1999

2009-2000

2020-2010

2021

المجموع

كال الجنسينإناثذكور سنة التخرج

% 59
  من الخريجين 

في الفترة
2019 - 2010

من اإلناث

  الخريجون حسب سنة التخرج

 %67
 من الخريجين 

في الفترة
2019 - 2010 

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 25 بالمالحق 

614

7,215

30,774

95,831

8,940

143,374

425

7,551

42,678

138,704

14,889

204,247
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كال الجنسينإناثذكور التخصص الرئيسي

 % 19
  من الخريجين داخل 
السلطنة تخصصهم 
الرئيسي الهندسة 

والتقنيات ذات الصلة 

 % 67
   منهم ذكور 

 % 26
  من الخريجين داخل السلطنة 
تخصصهم الرئيسي اإلدارة 

والمعامالت التجارية 

 % 62
  منهم إناث  

العـلــوم الطــبــيــعــيـــة 
والــــفـــيــــزيــــــائـــيــــــــة

تكنولوجيا المعلومــات

الهندســـــة والتقنيــات 
ذات الصــــــــلــــــــــــــــــــة

الــعــمـــارة واإلنــــشـــاء

الــــزراعـــة والـــبـــيــــئـــة 
والعـــلوم المرتبطة به

الـــــصـــحـــــــــــــــــــــــــــــــة

الـــتــــــربـــيــــــــــــــــــــــــــة

اإلدارة والمـــعامـــــالت 
الــــتـــجـــــــــاريــــــــــــــــــــة

المـجتــمـــع والثقــــافــة

الـــدين والفـلـــســـفــــة

الفـنــون اإلبداعـــــــيــــة

الـــخـــدمـــات الشخصية

غــــيــــــــــــــر مـــــبــــيـــــن

اإلجـــمــــــــــــالــــــــــــــــي

67,449

50,330

33,452

31,856

30,164

16,388

15,248

7,243

4,655

3,004

809

145

3,442

264,185

  التخصص الرئيسي للخريجين داخل السلطنة

5,552

10,218

37,011

1,775

282

3,114

11,488

28,811

12,138

782

1,426

14

822

113,433

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 26  بالمالحق 

11,556

25,567

18,135

3,403

582

12,976

20,905

46,625

21,120

3,308

5,980

131

1,423

171,711
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الـــبــاحــثـــون الــســـكان
عـــن عـــــمــل 

الباحثون عن عمل حسب النوع والمستوى التعليمي

الباحثون عن عمل حسب النوع ومكان التخرج   

الباحثون عن عمل حسب النوع والفئات العمرية

الباحثون عن عمل حسب المحافظة

الباحثون عن عمل حسب الفئة العمرية والمستوى التعليمي

الباحثون عن عمل حسب الحالة العملية السابقة والمستوى التعليمي والنوع 

الباحثون عن عمل حسب المستوى التعليمي  وعدد سنوات البحث

نسبة الباحثين عن عمل لكل تخصص من إجمالي الخريجين

الباحثون عن عمل حسب التخصص األكاديمي وعدد سنوات البحث

الباحثون عن عمل حسب التخصص األكاديمي والنوع

الباحثون عن عمل حسب التملك

51
52
53
54
55
56
58
59
60
61
62
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61

141

7,553

14,504

18,674

1,214

42,147

كال الجنسين

إناثذكورالمستوى التعليمي

% 84
 من الذكور الباحثين عن 

عمل لديهم مستوى 
تعليمي دبلوم عام 

فأقل )15,923(

% 55
 من الباحثين عن عمل 

إناث 

% 73
 من الباحثات عن عمل 

لديهن مستوى تعليمي 
دبلوم فأكثر )16,841(

أمـــــــــــــــــــــــي

يقـــرأ ويكــتب

دون الدبـــــلوم 
العــــــــــــــــــــام

الدبلــــــــــــــوم 
العــــــــــــــــــــام

داخل السلطنة

خارج السلطنة

المجمـــــــــــوع

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 27 بالمالحق

 الباحثون عن عمل حسب النوع والمستوى التعليمي
 42

ألف 
باحث عن عمل

)يوم 31 ديسمبر 
)2021

26

78

6,637

9,182

2,655

392

18,970

35

63

916

5,322

16,019

822

23,177
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خريج خارج السلطنةخريج داخل السلطنة دبلوم عام فأقل

6,637392 262,655

9161,214 16,019

18,970
ذكور

23,177
إناث

1,214
خريجا 

من خارج السلطنة

22,259
دبلوم عام

 فأقل

18,674
خريج 

داخل السلطنة

 6
إناث 

 1
ذكـر  
 من الباحثين الخريجين داخل السلطنة

مقابل 

إجمالي
 الباحثين عن عمل

42,147

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 28 بالمالحق

 الباحثون عن عمل حسب النوع ومكان التخرج

%44
من الباحثين عن عمل 

خريجون من داخل 
السلطنة، منهم

86 % إناث

أمي

35



53النتائج التفصيلية للسكان والمساكن والمنشآت 2021

19 - 15

24 - 20

29 - 25

34 - 30

39 - 35

44 - 40

49 - 45

+50

المجموع

3,630

13,446

14,658

5,954

2,637

1,140

423

259

42,147

كال الجنسينالفئة العمرية إناثذكور

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 30 بالمالحق

% 31
 من الباحثين عن عمل 

في الفئة العمرية
 )25 - 29( هم ذكور

% 35
من الباحثين عن عمل 

هم في الفئة العمرية 
)29 - 25(

 % 69
من الباحثين عن عمل 

هم في الفئة العمرية 
)25 - 29( إناث

  الباحثون عن عمل حسب النوع والفئة العمرية

3,156

9,217

4,574

1,170

706

438

195

142

19,598

474

4,229

10,084

4,784

1,931

702

228

117

22,549
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 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 32 بالمالحق

 % 10
من الباحثين عن عمل في 
المستوى التعليمي أمي 
هم من محافظة شمال 

الشرقية )6 باحثا(

 الباحثون عن عمل حسب المحافظة

%24
من الباحثين عن عمل 

هم من محافظة 
شمال الباطنة 

)10,095 باحثين( 

<2000
4000-2001
5000-4001
8000-5001
>8000

الباحثون عن عمل حسب 
المحافظة
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الفئة العمرية

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 31 بالمالحق 

24 - 15

34 - 25

44 - 35

45 فأكثر

2

7

18

34

4,359

2,277

723

335

8,910

3,498

1,834

262

1,519,632

4,409

455

6

2,286

10,421

747

45

بكالوريوس فأعلىدبلوم التعليم العاليالدبلوم العام أقل من الدبلوم العام أمي

 % 24
من الباحثين عن 

عمل في المستوى 
التعليمي الدبلوم 

العام هم في الفئة 
العمرية )25 - 34(

 الباحثون عن عمل حسب الفئة العمرية والمستوى التعليمي



النتائج التفصيلية للسكان والمساكن والمنشآت 2021 56

كال الجنسين
إناثذكور سبق له العمل

2

228

1,069

483

935

2,726

18

2,909

2,949

776

1,350

8,060

أمـــــــــــــــــــــــي

أقــــل مــــــــــــن 
الدبلوم العام

الدبلــــــــــــــوم 
العــــــــــــــــــــام

دبلوم التعليم 
العــالــــــــــــــــي

بكـــــالـــوريوس 
فـــــــأعــــلـــــــى

المـــجـــــمــــوع

% 53
من الباحثين عن عمل
هم في المستوى 
التعليمي الدبلوم 

العام فأقل

  الباحثون عن عمل حسب الحالة العملية السابقة والمستوى التعليمي والنوع

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 33 بالمالحق

16

2,681

1,880

293

415

5,334
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كال الجنسين

إناثذكور لم يسبق له العمل

43

4,644

83

11,555

5,613

12,149

34,087

أمـــــــــــــــــــــــي

أقــــل مــــــــــــن 
الدبلوم العام

يقرأ ويكتب

الدبلــــــــــــــوم 
العــــــــــــــــــــام

دبلوم التعليم 
العــالــــــــــــــــي

بكـــــالـــوريوس 
فـــــــأعــــلـــــــى

المـــجـــــمــــوع

% 73
  من الذكور لم يسبق لهم 

العمل

  % 88
من اإلناث الباحثين عن عمل 

لم يسبق لهم العمل

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 33 بالمالحق

 %81
من الباحثين 

عن عمل لم يسبق 
لهم العمل

33

688

54

4,253

4,232

10,563

19,823

10

3,956

29

7,302

1,381

1,586

14,264
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لم يسبق له العمل

أمـــــــــــــــــــــــي

أقــــل مــــــــــــن 
الدبلوم العام

الدبلــــــــــــــوم 
العــــــــــــــــــــام

دبلوم التعليم 
العــالــــــــــــــــي

بكـــــالـــوريوس 
فـــــــأعــــلـــــــى

المـــجـــــمــــوع

+ 3 سنواتسنتانسنة

عدد سنوات البحث عن عمل

 الباحثون عن عمل حسب المستوى التعليمي  وعدد سنوات البحث

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 34 بالمالحق

%44
  من الباحثين عن عمل لم 
يسبق لهم العمل وعدد 
سنوات البحث عن عمل 
لديهم 3سنوات فأكثر 
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 نسبة الباحثين عن عمل لكل تخصص من إجمالي الخريجين 

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 35 بالمالحق

اإلدارة والمـــعــامـــالت 
التـــجــــــــــــــــــــــــاريــــــــة

الــــــتــــــــــربــــــــــــيــــــــة

الــخدمــــات الشـــخصية

الـــــدين والفـــلســــفــة

الــــــــزراعة والــــــــبيـئـــة 
والعلوم المـــرتبطة به

الــــــــصــــــــحــــــــــــــــــــــــة

 العــــــــلوم الطبيعيـــة 
والفيــــــــزيائيــــــــــــــــة

العمــــــــارة واإلنشــــــاء

الفنــــــــون اإلبداعـــــــية

المـجتمـــــع والثـقـافـــة

الهــندســة والتقنيات 
ذات الصـــلــــــــــــــــــــــــة

تكنولوجيا المعــلومات

إجمالي الخريجين
نسبة الباحثين 

لكل تخصص

% 9

% 1 

% 3  

% 4

% 7

% 1 

 % 5

% 10

% 8

% 5

% 8

% 11

 % 33
من الباحثين عن عمل 
متخرجين في تخصص 
اإلدارة والمعامالت 

التجارية 

74,411

44,131

189

6,551

942

18,466

17,512

5,025

8,195

43,310

52,588

34,777
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اإلدارة والمـــعــامـــالت 
التــــجـــــــــــــــــــــــاريــــــــة

الهــندســة والتقنيات 
ذات الصـــلــــــــــــــــــــــــة

تكنولوجيا المعلومات

المـجتمـــــع والثـقـافـــة

 العــــــــلوم الطبيعيـــة 
والفيــــــــزيائيــــــــــــــــة

الفنــــــــون اإلبداعــــــية

الــــــتــــــــــربــــــــــــيــــــــة

العمــــــــارة واإلنشــــــاء

الــــــــصــــــــحـــــــــــــــــــــــة

الـــــدين والفـــلســـفــة

الــــــــزراعة والـــــــبيـئـــة 
والعلوم المــرتبطة به

الــخدمــــات الشــخصية

+ 3 سنواتسنتانسنة عدد سنوات البحث عن عمل

 % 33
من الباحثين عن عمل 
لمدة ثالث سنوات 

فأكثر لديهم تخصص 
اإلدارة والمعامالت 

التجارية

 الباحثون عن عمل حسب التخصص األكاديمي وعدد سنوات البحث

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 35 بالمالحق
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6,601

280

5

243

69

179

880

499

687

2,312

4,368

3,765

كال الجنسين إناثذكور

% 44
من الذكور الباحثين 
عن عمل المتخرجين 

في تخصص الهندسة 
والتقنيات ذات الصلة 

% 56
من الباحثين عن عمل 

إناث في تخصص 
)اإلدارة وتكنولوجيا 

المعــلومات(

 الباحثون عن عمل حسب التخصص األكاديمي والنوع

للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 35 بالمالحق

اإلدارة والمـــعــامـــالت 
التـــجـــــــــــــــــــــــاريــــــــة

الــــــتــــــــــربــــــــــــيــــــــة

الــخدمــــات الشـــخصية

الـــــدين والفـــلســــفــة

الــــــــزراعة والــــــــبيـئـــة 
والعلوم المـــرتبطة به

الــــــــصــــــــحــــــــــــــــــــــــة

 العــــــــلوم الطبيعيـــة 
والفيــــــــزيائيــــــــــــــــة

العمــــــــارة واإلنشــــــاء

الفنــــــــون اإلبداعـــــــية

المـجتمـــــع والثـقـافـــة

الهــندســة والتقنيات 
ذات الصـــلــــــــــــــــــــــــة

تكنولوجيا المعــلومات

1,045

84

13

9

12

87

57

59

387

1,606

316

5,556

196

5

230

60

167

793

442

628

1,925

2,762

3,449
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المجموع خريجدبلوم عام فأقل

3,437

673

4,626

3,067

212

2,521

 % 17
  من الباحثين عن عمل يمتلكون 
قطعة أرض واحدة على االقل 

 % 2
  من الباحثين عن عمل يمتلكون 
حساب كهرباء واحدا على األقل

 % 19
 من الباحثين عن عمل يمتلكون 

مركبة واحدة على األقل 

 الباحثون عن عمل حسب التملك

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 36 بالمالحق

6,504

885

7,147

يــــمــــلـك  

أرضا على 

األقـــــــــل

يــــمــــلـك 

حســـــــاب 

كهــــــــرباء 

عــــــــــــلى 

األقـــــــــل

يــــمــــلـك  

ســــــــيارة 

عـلـــــــــــى 

األقـــــــــل
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المشـــــتــغــــــلونالــســـكان

المشتغلون

المشتغلون العمانيون حسب النوع والقطاع المؤسسي

المشتغلون الوافدون حسب النوع والقطاع المؤسسي

المشتغلون العمانيون حسب النوع والمستوى التعليمي

المشتغلون الوافدون حسب النوع والمستوى التعليمي

المشتغلون العمانيون  بالقطاع الحكومي حسب النوع والمستوى التعليمي

المشتغلون الوافدون  بالقطاع الحكومي حسب النوع والمستوى التعليمي

 المشتغلون العمانيون حسب النوع  والفئة العمرية

 المشتغلون الوافدون حسب النوع  والفئة العمرية

 المشتغلون العمانيون حسب القطاع المؤسسي والفئات العمرية

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
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 المشتغلون

وافدونعمانيون
%64 %362,158,619

إجمالي المشتغلين
في السلطنة

% 45
 من العمانيين يشتغلون 

بالقطاع الحكومي* بنسبة 
تعمين تتجاوز %89

% 27
من المشتغلين الوافدين 

يشتغلون في أنشطة
 التشييد

% 85
 من المشتغلين الوافدين 
يتركزون ضمن 3 جنسيات 

)بنغالديشية وهندية وباكستانية( 

* اليشمل العقود المؤقتة للعمانيين والوافدين

% 18
من المشتغلين لديهم 
مستوى تعليمي دبلوم
التعليم العالي فأعلى
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إناثذكور

351,231

372,644

47,949

1,940

22

حكومي

خاص*

عائلي**

أهلي

قطاعات

 أخرى

 351
ألف عماني 
يعملون في 

القطاع الحكومي 
و 89 % نسبة 
التعمين في 

القطاع 
الحكومي

 المشتغلون العمانيون حسب النوع والقطاع المؤسسي

 774
ألفا 

إجمالي المشتغلين 
العمانيين، 45 % منهم 

يعملون في القطاع 
الحكومي

262,067

265,395

29,693

715

15

89,164

107,249

18,256

1,225

7

كال 
الجنسين

*  يشمل المستثمرين وأصحاب مركبات المنفعة

** يشمل مهن الزراعة والصيد والحرف

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 37 بالمالحق
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41,641

1,101,687

235,618

4,975

912

حكومي

خاص

عائلي

أهلي

أخرى

 42
ألف وافد

 يعملون في القطاع 
الحكومي

و

 236
ألف وافد

يعملون في القطاع 
العائلي

 المشتغلون الوافدون حسب النوع والقطاع المؤسسي

إناثذكور

27,864

1,064,806

119,351

2,538

630

13,777

36,881

116,267

2,437

282

1.385
مليون 

إجمالي المشتغلين 
الوافدين، 80 % منهم 

يعملون في القطاع 
الخاص

كال 
الجنسين

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 37 بالمالحق
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 المشتغلون العمانيون حسب النوع والمستوى التعليمي

16,532

220,167

306,657

57,002

172,153

1,275

أمـــــــــــــــــــــــي

أقــــل مــــــــــــن 
الدبلوم العام

الدبلــــــــــــــوم 
العــــــــــــــــــــام

دبلوم التعليم 
العــالــــــــــــــــي

بكـــــالـــوريوس 
فـــــــأعــــلـــــــى

غير مبين

إناثذكور

229
ألف مشتغل عماني 

لديهم مستوى 
تعليمي دبلوم التعليم 

العالي فأعلى

% 72
من المشتغلين الذكور

و

% 51
من المشتغالت اإلناث

لديهم مستوى 
تعليمي دبلوم عام 

فأقل

كال 
الجنسين

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 39 بالمالحق

11,280

181,336

240,581

35,309

88,772

607

5,252

38,831

66,076

21,693

83,381

668
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 المشتغلون الوافدون حسب النوع والمستوى التعليمي

1,608

960,355

253,083

32,873

131,273

5,642

أمـــــــــــــــــــــــي

أقــــل مــــــــــــن 
الدبلوم العام

الدبلــــــــــــــوم 
العــــــــــــــــــــام

دبلوم التعليم 
العــالــــــــــــــــي

بكـــــالـــوريوس 
فـــــــأعــــلـــــــى

غير مبين

إناثذكور

1,373

850,133

228,401

26,543

105,084

3,655

235

110,222

24,682

6,329

26,189

 1,987

164
ألف مشتغل وافد 

لديهم مستوى تعليمي 
دبلوم التعليم العالي 

فأعلى

% 88
من المشتغلين الذكور

و

% 80
من المشتغالت اإلناث

لديهم مستوى 
تعليمي دبلوم عام 

فأقل

كال 
الجنسين

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 39 بالمالحق
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 المشتغلون العمانيون  بالقطاع الحكومي حسب النوع والمستوى التعليمي

800

57,374

150,722

29,950

112,147

238

أمـــــــــــــــــــــــي

أقــــل مــــــــــــن 
الدبلوم العام

الدبلــــــــــــــوم 
العــــــــــــــــــــام

دبلوم التعليم 
العــالــــــــــــــــي

بكـــــالـــوريوس 
فـــــــأعــــلـــــــى

غـــيـــر مـبــيــن

إناثذكور

709

55,757

136,415

16,705

52,260

221

91

1,617

14,307

13,245

59,887

17

142 ألف 
مشتغل عماني بالقطاع 

الحكومي لديهم 
مستوى تعليمي دبلوم 

التعليم العالي 
فأعلى

% 74
من المشتغلين الذكور

و

% 18
من المشتغالت اإلناث لديهم 

مستوى تعليمي دبلوم عام فأقل

كال 
الجنسين
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 المشتغلون الوافدون  بالقطاع الحكومي حسب النوع والمستوى التعليمي

255

12,931

5,164

4,883

17,754

654

أمـــــــــــــــــــــــي

أقــــل مــــــــــــن 
الدبلوم العام

الدبلــــــــــــــوم 
العــــــــــــــــــــام

دبلوم التعليم 
العــالــــــــــــــــي

بكـــــالـــوريوس 
فـــــــأعــــلـــــــى

غـــيـــر مـبــيــن

إناثذكور

23 ألف 
مشتغل وافد  بالقطاع 

الحكومي لديهم مستوى 
تعليمي دبلوم التعليم 

العالي فأعلى

كال 
الجنسين

212

11,251

4,171

1,490

10,364

376

% 56
من المشتغلين الذكور

و

% 20
من المشتغالت اإلناث

لديهم مستوى 
تعليمي دبلوم عام 

فأقل

43

1,680

993

3,393

7,390

278
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 المشتغلون العمانيون حسب النوع  والفئة العمرية

كال 
الجنسين

49,238

280,749

265,198

109,812

44,920

23,869

إناثذكور

% 4
من الذكور

و

% 2
من اإلناث

هم في الفئة العمرية 
65 سنة فأكثر

% 71
من المشتغلين 

العمانيين في الفئة 
العمرية )25  - 44( 

سنة

24 - 15

34 - 25

44 - 35

 54 - 45 

 64 - 55 

 65 
سنة فأكثر

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 38 بالمالحق

40,586

203,861

177,163

81,397

35,352

19,526

8,652

76,888

88,035

28,415

9,568

4,343
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 المشتغلون الوافدون حسب النوع  والفئة العمرية

كال 
الجنسين

65,468

561,134

481,892

207,134

61,583

7,622

إناثذكور

% 41
من المشتغلين 

الوافدين في الفئة 
العمرية )25  - 34( 

سنة

24 - 15

34 - 25

44 - 35

 54 - 45 

 64 - 55 

 65 
سنة فأكثر

59,871

497,253

416,685

178,848

55,374

7,158

5,597

63,881

65,207

28,286

6,209

464
 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 38 بالمالحق
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 المشتغلون العمانيون حسب القطاع المؤسسي والفئة العمرية

أخرى )عائلي ، أهلي ...(خاصحكومي

24 - 15

34 - 25

44 - 35

 54 - 45 

 64 - 55 

 65 
سنة فأكثر

 11
آالف عماني

يعملون في 
القطاع الحكومي 
أعمارهم أكبر 55 

سنة

15,431

135,340

139,802

49,920

10,312

426

32,742

136,031

114,535

52,042

25,864

11,430

1,065

9,378

10,861

7,850

8,744

12,013
 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 40 بالمالحق

اإلجمالي

49,238

280,749

265,198

109,812

44,920

23,869
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الــســـكان
الحـالـة االجتماعية 

75 العمانيون 15 سنة فأكثر حسب النوع و الحالة االجتماعية
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647,462

971,442

41,549

61,846

1,722,299

المجموع
إناثذكور

لم يسبق 
له الزواج

متزوج

مطلق

أرمل

اإلجمالي

الحالة االجتماعية

359,120

480,508

14,586

7,635

861,849

288,342

490,934

26,963

54,211

860,450

% 56
 من السكان أعمارهم 

15 سنة أو أكثر 
هم متزوجون

% 38
لم يتزوج أبدا

  العمانيون 15 سنة فأكثر حسب النوع و الحالة االجتماعية 
 %2

 نسبة المطلقين 

 % 4
نسبة المترملين
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الوحـــدات
المباني حسب النوع

عدد المباني حسب المحافظة

نسبة الوحدات حسب نوع االستخدام واإلشغال

نسبة الوحدات حسب المحافظة واإلشغال

عدد الوحدات السكنية حسب المحافظة

عدد الوحدات السكنية حسب الواليات

77
78
79
80
81
82

األراضي والمباني 
والوحدات
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7%

72%

6%

15%

100%

عمارة

فيال / بيت عربي

فيال مزدوجة

منشأة

إجمالي

نسبة المبانيعدد المباني نوع المبنى

54,661

560,663

47,532

120,689

783,545

   المباني حسب النوع

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 42 بالمالحق

 %72
من المباني 

فيال أو 
بيت عربي
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        اإلجمالي 

161,925

145,299

101,909

96,826

64,829

64,353

55,927

49,575

22,831

12,060

8,011

783,545

مســـــــــــــــــقــــط

شـــمال الباطنـة

الـــــــداخليــــــــــــة

جـنـوب الباطنـــة

شمال الشرقية

 جنوب الشرقية

ظـــــــفـــــــــــــــــــار

الظــــــــــاهـــــــرة

الــــبــــريــــــمــــي

مـــــــســــــــــــندم

الـــوســــــــــطى

إجــــمــــــــــالــــي

المحافظة

تشكل 
محافظة مسقط 

نسبة

 % 21
من عدد المباني
 في السلطنة 

تليها
 شمال الباطنة

 % 19
 والداخلية 

 % 13
 من عدد المباني

  عدد المباني حسب المحافظة

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 43 بالمالحق
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ســــكنــي

ربــــحـــــي

غير ربحي

إجـمــالي

نوع االستخدام

% 16

% 30

% 12

% 19

% 12

% 9

   نسبة الوحدات حسب نوع االستخدام واإلشغال

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 44 بالمالحق

مشغولةاستخدام جزئيغير مشغولة

% 71

% 70

% 88

% 72
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مســـــــــــــــــقــــط

ظـــــــفـــــــــــــــــــار

مـــــــســــــــــــندم

الــــبــــريــــــمــــي

الـــــــداخليــــــــــــة

شـــمال الباطنـة

جـنـوب الباطنـــة

جنوب الشـرقيـة

شمال الشرقية

الظــــــــــاهـــــــرة

الـــوســــــــــطى

اإلجــــمـــــالـــــي

المحافظة

% 73

% 64

% 69

% 64

% 72

 % 72

% 74

% 73

% 71

 % 73

% 70

% 72

% 18

% 17

% 21

% 28

% 19

% 22

% 19

% 17

% 20

% 20

% 18

% 19

  نسبة الوحدات حسب المحافظة واإلشغال

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 45 بالمالحق

   % 9 

%  18 

% 9

% 8

% 9

% 6 

% 7

% 10

% 10

% 8

% 12

% 9 

مشغولةاستخدام جزئيغير مشغولة
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% 47
من المساكن في 

محافظتين: مسقط 
وشمال الباطنة 

عدد المساكن حسب المحافظة

   عدد الوحدات السكنية حسب المحافظة 
مليون 

و 8 ألف 
وحدة سكنية 

بالسلطنة

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 46 بالمالحق

<25000
50000-25001
100000-50001
200000-100001
>200000
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% 29
من المساكن في ثالث 
واليات: السيب، صاللة، 

وبوشر

عدد المساكن حسب الواليات

  عدد الوحدات السكنية حسب الواليات

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 46 بالمالحق

<3000
7000-3001
20000-7001
35000-20001
>35000
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المنشــآت
حـجـم وعــدد 
المؤسسات
والــمـنـشـآت

عدد مؤسسات القطاع الخاص وعدد العاملين 

عدد المؤسسات والعاملين ونسبة التعمين حسب الحجم

عدد المؤسسات الصغرى و الصغيرة 

عدد المؤسسات والعاملين حسب النشاط الرئيسي

عدد المؤسسات ونسب التعمين حسب رأس مال المؤسسة

عدد المؤسسات ونسب التعمين حسب الشكل القانوني

عدد المنشآت لكل 100فرد حسب المحافظة

عدد المنشآت حسب المحافظة

عدد المنشآت حسب الوالية

عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص حسب الوالية 

نسب التعمين حسب المحافظة

نسب التعمين حسب األنشطة األكثر تشغيال

نسب التعمين حسب األنشطة األكثر تشغيال للعمانيين

 عدد المؤسسات حسب الحجم ونسبة التعمين داخل المؤسسة

 نسبة التعمين حسب المستوى التعليمي للعاملين مقابل أجر في القطاع الخاص  

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
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النشــاط الرئيســي هــو النشــاط الــذي يســاهم فــي أكبــر قســط مــن القيمــة المضافــة للمؤسســة، وفــي غيــاب المعلومــة حــول القيمــة 
ــار النشــاط الرئيســي هــو  ــر علــى عــدد المشــتغلين لــكل نشــاط داخــل المؤسســة وتــم اعتب المضافــة، تــم االعتمــاد فــي هــذا التقري

ل أكثــر عــدد مــن المشــتغلين. النشــاط الــذي يشــغِّ

تم تصنيف المؤسسات من حيث الحجم إلى 4 فئات:

صغرى

صغيرة

متوّسطة

كبيرة

هي مؤسسة تشغل 5 عمال أو أقل

هي مؤسسة يتراوح عدد العاملين فيها بين ) 6 و 25(

هي مؤسسة يتراوح عدد العاملين فيها بين ) 26 و 99(

هي مؤسسة تشّغل 100 عامل فأكثر 

  تعريف حجم المؤسسة
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من بينها

طة 
181ألف مؤسسة نش

وافدعـمـاني

من المؤسسات
هي صغرى أو صغيرة

(تشغل 52 % من
إجمالي العاملين )

%96,7
من المؤسسات
هي متوسطة (تشغل
15 % من إجمالي العاملين)

 153 ألفا التشغل عمانيين مقابل أجر

1,474,331
من بينهم 

372,644
ُعمانيا 

%2,7

%75 إجمالي %25
المشتغلين

 في القطاع الخاص 

%0.6
من المؤسسات هي كبيرة

(تشغل 34 % من إجمالي العاملين) 

  عدد مؤسسات القطاع الخاص وعدد العاملين 
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صغــــــــرى
 5 عمال أو أقل 

صـغـيــــرة
من 6 إلى 25

متوسطة
من 26 إلى 99

كبيــــــــــرة
 100 عامل فأكثر    

181,283

0 200 400 600 800 1000

2,237

7,064

12,067

13,214

6,411

عدد العاملين عدد المؤسسات

0 500 1000 1500 2000 250002500 100015002000 500

 حجم المؤسسة

حسب عدد العاملين

131,757

43,518

4,883

1,125

303,316

446,205

214,109

490,557

   % 18  

   % 11
نسبة التعمين

   % 43
نسبة التعمين

   % 20
نسبة التعمين

1,454,187
نسبة التعمين

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 47 بالمالحق

 عدد المؤسسات والعاملين ونسبة التعمين حسب الحجم

 %1
من المؤسسات 

هي كبيرة )تشغل 
34 % من إجمالي 

العاملين(
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47,978
 عمانيا

249,049
وافدا

398,227
وافدا

54,267
 عمانيا

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 47 بالمالحق 

 102 ألف
عماني

 647 ألف
وافد 

43,518
مؤسسة
صغيرة

175
ألف مؤسسة 
صغرى وصغيرة

 عدد المؤسسات الصغرى و الصغيرة  
 %97

من المؤسسات هي 
صغرى أو صغيرة 

وتشّغل 52% من 
إجمالي العاملين 

 131,757
مؤسسة 

صغرى
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التشييد

التجارة

الصناعة التحويلية

 أنشطة اإلقامة
والخدمات الغذائية

أنشطة الخدمات
اإلدارية وخدمات الدعم 

0 200 400 600 800 1000

2,237

7,064

12,067

13,214

6,411

0 500 1000 1500 2000 2500

02500 100015002000 500

العاملون المؤسسات

40,658

46,818

32,334

15,655

7,178

445,605

245,543

230,657

116,692

93,711

 أهم 5 أنشطة

مشّغلة

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 48 بالمالحق

  عدد المؤسسات والعاملين حسب النشاط الرئيسي

 %31
   من إجمالي 

العاملين يشتغلون 
بالتشييد
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التشييد

التجارة

الصناعة التحويلية

 أنشطة اإلقامة
والخدمات الغذائية

أنشطة الخدمات
اإلدارية وخدمات الدعم 

0 200 400 600 800 1000

2,237

7,064

12,067

13,214

6,411

0 500 1000 1500 2000 2500

02500 100015002000 500

العاملون المؤسسات

40,658

46,818

32,334

15,655

7,178

445,605

245,543

230,657

116,692

93,711

 أهم 5 أنشطة

مشّغلة

أقل من 10

50- 10

100- 50

500- 100

أكثر من 500

التعمين المؤسسات

0 20000 40000 60000 80000 100000

 رأس مال المؤسسة

باأللف ريال

66,474

77,874

8,730

25,761

1,641

%17

%11

%12

%23

%45

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 49 بالمالحق

  عدد المؤسسات ونسب التعمين حسب رأس مال المؤسسة 
 %37

من المؤسسات 
رأس مالها أقل من   

10 آالف ريال
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تاجر فرد

الشخص الواحد

تضامنية

توصية

محدودة المسؤولية

مساهمة عمانية عامة

مساهمة عمانية مقفلة

فرع شركة أجنبية

أخرى

نسب التعمين عدد المؤسسات

0 10 20 30 40 50 60
0 5 10 15 20 25 30 35

الشكل القانوني للمؤسسة

99,528

8,797

18,183

14,475

38,951

111

259

214

765

%13

%16

%10

%13

%29

%57

%59

%67

%73

 عدد المؤسسات ونسب التعمين حسب الشكل القانوني
 %55

  من المؤسسات 
هي مؤسسات

 فردية

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 50 بالمالحق
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 7.4
منشأة في المتوسط لكل 

100 فرد على مستوى 
السلطنة

عدد المنشآت  لكل 100فرد 

  عدد المنشآت لكل 100فرد حسب المحافظة

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 51 بالمالحق

6
7
8
9
10
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عدد المنشآت حسب المحافظة

% 60   
من المنشآت موجودة في 

ثالث محافظات: مسقط، 
شمال الباطنة، ظفار

   عدد المنشآت حسب المحافظة 

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 52 بالمالحق

< 5000
15000-5001
25000-15001
50000-25001
> 50000
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عدد المنشآت حسب الوالية

%31
من المنشآت 
موجودة في 
ثالث واليات: 

السيب، صاللة، 
بوشر

 مـــطــــرح )20,662( منشأة

 الســيب )38,605( منشأة

 صــاللـــة )31,417( منشأة

 بوشــــر )29,637( منشأة

 صــــحـــــار )15,496( منشأة
 السويق )13,959( منشأة

باقي واليات
 السلطنة

177,791
منشأة

  عدد المنشآت حسب الوالية 

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 53 بالمالحق

< 1000
2000-1001
6000-2001
10000-6001
> 10000
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% 58
من العاملين الوافدين 

موجودون في 5 واليات:
بوشر، السيب، مطرح، 

صاللة، صحار

عدد العاملين الوافدين

  عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص حسب الوالية 

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 53 بالمالحق

< 2000
2001-5000
5001-15000
15001-30000
> 30000



95النتائج التفصيلية للسكان والمساكن والمنشآت 2021

% 15
نسبة التعمين في 

محافظة مسقط

نسب التعمين حسب المحافظة

  نسب التعمين حسب المحافظة 

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 52 بالمالحق

< %18
%24-%19
%30-%25
%36-%31
> %36
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مقــاوالت البناء والتشــييد
)مجمــوع العامليــن

)369,524

التنظيــف العــام للمبانــي 
)مجمــوع العامليــن

)58,070

المطاعم
)مجمــوع العامليــن

)40,710

تفصيــل وخياطــة المالبس
)مجمــوع العامليــن

)35,569

النقــل البــري بالشــاحنات للبضائــع
)مجمــوع العامليــن

)31,273

مقــاوالت إنشــاء شــبكات ومحطات
الميــاه والكهربــاء والهاتف

)28,522(

% 15
عدد العمانيين

57,068

% 16
عدد العمانيين

9,189

% 9
عدد العمانيين

3,764

% 12
عدد العمانيين

4,251

ُعماني   نسب التعمين حسب األنشطة األكثر تشغيال

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 54 بالمالحق

% 16
عدد العمانيين

5,079

% 30
عدد العمانيين

8,610
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مقــاوالت البناء والتشــييد
)مجمــوع العامليــن

)369,524

% 15
عدد العمانيين

57,068

 التنظيــف العــام للمبانــي 
)مجمــوع العامليــن

)58,070

إنشــاء شــبكات ومحطــات الميــاه والكهرباء 
والهاتــف )مجمــوع العامليــن

)28,522

بيــع المركبــات الجديدة
)مجمــوع العامليــن

)9,635

مكتــب إداري
)مجمــوع العامليــن

)15,279

ُعماني   نسب التعمين حسب األنشطة األكثر تشغيال للعمانيين

الخدمــات المتصلــة باســتخراج النفــط
 والغــاز )مجمــوع العامليــن

)24,088

البنــوك التجارية
)مجمــوع العامليــن

)12,166

% 94
عدد العمانيين

11,475

مؤسســات وشــركات األمن والحراســة 
)مجمــوع العامليــن

)10,221

% 100
عدد العمانيين

10,205

حفــر آبــار النفــط والغــاز الطبيعي
)مجمــوع العامليــن

)11,267

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 55 بالمالحق

% 74
عدد العمانيين

11,305

% 69
عدد العمانيين

16,661

% 85
عدد العمانيين

9,563

% 30
عدد العمانيين

8,610

% 16
عدد العمانيين

9,189

% 61
عدد العمانيين

5,877
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نسبة التعمين 0% )ال تشغل عمانيين(  بمقابل أجر

136,479
مؤسسة صغرى أو صغيرة

362
مؤسسات متوسطة

3
مؤسسات كبيرة

30,737
مؤسسة صغرى أو صغيرة

8,059
مؤسسة صغرى أو صغيرة

932
مؤسسة كبيرة

193
مؤسسة متوسطة

190
مؤسسة كبيرة

4,328
مؤسسة متوسطة

نسبة التعمين من 1 إلى %65  

نسبة التعمين +%66  

  عدد المؤسسات حسب الحجم ونسبة التعمين داخل المؤسسة

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 56 بالمالحق
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 %8 
نسبة التعمين

 %29 
نسبة التعمين

 %38 
نسبة التعمين

27,152
عمانيا

260,961
عمانيا

83,572
عمانيا

ُأّمي
يقرأ ويكتب

357,154
عامال

  نسبة التعمين حسب المستوى التعليمي للعاملين مقابل أجر في القطاع الخاص

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 57 بالمالحق

 دبلوم التعليم
العام فأقل

892,989
عامال

دبلوم
فأعلى 

219,963
عامال
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المستثمرون فــي المنشــآت
القـطاع الــــــخـــاص

عدد المستثمرين األفراد المقيمين حسب الجنسية

عدد المستثمرين العمانيين حسب التفرغ 

عدد المستثمرين العمانيين حسب النوع 

عدد المستثمرين العمانيين حسب المستوى التعليمي 

101
102
103
104
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الجنسية

عمان

الهند

أخرى

% 95
من المستثمرين األفراد 

عمانيون 

%  2
من الجنسية الهندية

النسبةالعدد

153,311

3,082

4,296

% 95

% 2

% 3

  عدد المستثمرين األفراد المقيمين حسب الجنسية 

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 58 بالمالحق

 160
 ألفا 

إجمالي المستثمرين 
األفراد المقيمين 

بالسلطنة
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حالة التفرغ

يشــتغل

فــــــــــي

القــطـاع  

الحكومي

يشــتغل

فــــــــــي 

القــطـاع    

الخـــــاص

متفرغ

  عدد المستثمرين العمانيين حسب التفرغ 

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 59 بالمالحق

% 35
يشتغلون في القطاع الخاص 

 % 30
يشتغلون في القطاع الحكومي 

46,198

53,069

54,044

% 30

% 35

% 35

النسبةالعدد

 %35
من المستثمرين 

العمانيين 
متفرغون 
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أنثى

ذكـــر

عدد المستثمرين

 % 77
من المستثمرين

 ذكور

 % 23
من المستثمرين

إناث

إجمالي
عدد المستثمرين

153,311

   عدد المستثمرين العمانيين حسب النوع

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 60 بالمالحق

35,610

117,701
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المستوى
 التعليمي

أمـــــي 

أو يقرأ 

ويكتب

مـاقبــل 

الدبلوم 

الـــعــام

دبلـوم 

جامعي 

فأعلى

9,911

104,888

38,147

% 6

% 68

% 25

  عدد المستثمرين العمانيين حسب المستوى التعليمي 

 للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الجدول رقم 61 بالمالحق

النسبةالعدد

 %25
من المستثمرين 

العمانيين مستواهم 
التعليمي دبلوم 

جامعي فأعلى
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الســـــــــــــــــكــــــــانمــــالحــــق

جدول رقم 1 : نمو السكان والوحدات والمنشآت   

فئات العمر
معدل التغيرالعدد

202020212021 - 2020

2,735,9662,804,1172.7السكان العمانيون

0.9-1,745,0761,723,329السكان الوافدون

4,481,0424,527,4461.3إجمالي السكان

1,312,3271,370,0194.4الوحدات

جدول رقم 2 : عدد السكان حسب الجنس    

الجنسية

التوزيعاألعداد

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

62 %31 %31 %1,412,5081,391,6092,804,117عماني

38 %8 %30 %1,348,646374,6831,723,329وافد

100 %39 %61 %2,761,1541,766,2924,527,446المجموع
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جدول رقم 3: عدد السكان حسب الجنس والجنسية وفئات العمر

فئات العمر
اإلجماليوافدعماني

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

04-00200,547193,196393,74323,10021,86944,969223,647215,065438,712

09-05198,948191,507390,45526,79725,30452,101225,745216,811442,556

14-10151,164146,456297,62022,32720,97643,303173,491167,432340,923

19-15115,743112,089227,83216,56915,17131,740132,312127,260259,572

24-20110,010106,638216,64869,91417,36487,278179,924124,002303,926

29-25122,117118,319240,436222,71442,773265,487344,831161,092505,923

34-30121,672119,008240,680288,79862,400351,198410,470181,408591,878

39-35110,982108,922219,904256,49258,520315,012367,474167,442534,916

44-4084,65384,946169,599169,83943,751213,590254,492128,697383,189

49-4557,85356,432114,285110,69729,496140,193168,55085,928254,478

54-5038,10538,16276,26772,62116,65589,276110,72654,817165,543

59-5530,37331,87062,24339,0339,35748,39069,40641,227110,633

64-6023,86528,16752,03218,7575,08223,83942,62233,24975,871

69-6516,22520,65836,8837,0752,93510,01023,30023,59346,893

74-7012,01614,25226,2682,1341,5513,68514,15015,80329,953

79-758,3629,70218,0649658351,8009,32710,53719,864

80+9,87311,28521,1588146441,45810,68711,92922,616

1,412,5081,391,6092,804,1171,348,646374,6831,723,3292,761,1541,766,2924,527,446اإلجمالي
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جدول رقم 4 : السكان الوافدون حسب الجنسية والمحافظة            
 

الداخليةالبريميمسندمظفارمسقطالجنسية
شمال 
الباطنة

جنوب 
الباطنة

جنوب 
الشرقية

شمال 
الشرقية

النسبةالمجموعالوسطىالظاهرة

35 %363,50046,5504,4287,51133,50964,36131,29320,07512,59410,2929,358603,471هندي

32 %131,01773,4835,16417,62045,457101,92147,74049,01043,51024,4799,721549,122بنجالديشي

13 %88,50237,1702,10610,23615,12332,03317,1999,11510,8626,5723,092232,010باكستاني

4 %27,32212,1889001,7755,0716,1293,8452,9472,7981,7491,47766,201مصري

3 %34,3063,1382254542,2833,5611,8951,08478185143749,015فليبيني

1 %12,0711,716974511,5972,0621,5051,1316557569022,131سيرالنكي

1 %7,6843,0432675891,2051,6641,17399486545641818,358سوداني

1 %8,4752,7571083487301,84685954437253739316,969نيبالي

1 %3,8608,456502658637034755292182016915,689يمني

1 %8,012219551981,5881,4231,6805879973633215,154تنزاني

8 %71,89611,7921,4646,6735,93216,0026,9024,7243,2734,0432,508135,209أخرى

100 %756,645200,51214,86446,120113,358231,705114,56690,74076,92550,29927,5951,723,329المجموع

جدول رقم 5 : السكان الخليجيون حسب الجنسية والمحافظة            
 

الداخليةالبريميمسندمظفارمسقطالجنسية
شمال 
الباطنة

جنوب 
الباطنة

جنوب 
الشرقية

شمال 
الشرقية

النسبةالمجموعالوسطىالظاهرة

75 %7921,0066091,8964062,2062154391311,1261678,993إماراتي

12 %471713775281122311152961,490سعودي

7 %5462672715147675663855بحريني

3 %20569362711620244402كويتي

2 %88791109621010106.285قطري

100 %2,1021,8936272,0144602,5983314851641,17118012,025المجموع
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جدول رقم 6: عدد السكان حسب الجنس والجنسية على مستوى المحافظة

المحافظات

اإلجماليوافدعماني
نسبة 

الوافدين
المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

58 %277,887275,649553,536559,816196,829756,645837,703472,4781,310,181مسقط

48 %111,590108,933220,523160,82439,688200,512272,414148,621421,035ظفار

30 %17,85516,97934,83412,0112,85314,86429,86619,83249,698مسندم

38 %37,61836,34473,96236,7569,36446,12074,37445,708120,082البريمي

23 %189,094186,081375,17592,20121,157113,358281,295207,238488,533الداخلية

شمال 
29 %284,468279,232563,700188,81442,891231,705473,282322,123795,405الباطنة

جنوب 
24 %181,728179,714361,44291,05023,516114,566272,778203,230476,008الباطنة

جنوب 
28 %117,048114,842231,89074,89615,84490,740191,944130,686322,630الشرقية

شمال 
28 %98,72498,440197,16465,83511,09076,925164,559109,530274,089الشرقية

23 %83,54982,786166,33541,1229,17750,299124,67191,963216,634الظاهرة

52 %12,94712,60925,55625,3212,27427,59538,26814,88353,151الوسطى

38 %1,412,5081,391,6092,804,1171,348,646374,6831,723,3292,761,1541,766,2924,527,446اإلجمالي
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 جدول رقم 7: عدد السكان حسب الجنس والجنسية على مستوى الوالية

الواليات
نسبة اإلجماليوافدعماني

الوافدين المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

38 %10,0039,91219,9158,1524,07712,22918,15513,98932,144مسقط

82 %19,82119,59839,419130,73048,561179,291150,55168,159218,710مطرح

26 %46,10545,69591,80022,01610,17332,18968,12155,868123,989العامرات

76 %45,35945,62390,982225,82866,104291,932271,187111,727382,914بوشر

46 %132,539130,871263,410162,92165,744228,665295,460196,615492,075السيب

20 %24,06023,95048,01010,1692,17012,33934,22926,12060,349قريات

54 %77,63275,816153,448144,45035,790180,240222,082111,606333,688صاللة

17 %9,4209,31718,7372,9218753,79612,34110,19222,533طاقة

21 %6,7926,50413,2962,9106123,5229,7027,11616,818مرباط

13 %2,1842,1784,3625391116502,7232,2895,012رخيوت

40 %5,1885,08610,2745,8421,1266,96811,0306,21217,242ثمريت

16 %1,3571,3862,7433341755091,6911,5613,252ضلكوت

15 %3,9543,7227,6769234011,3244,8774,1239,000المزيونة

25 %23625348912437161360290650مقشن

شليم وجزر 
37 %2,1772,0754,2522,1813462,5274,3582,4216,779الحالنيات

13 %2,6502,5965,2466002158153,2502,8116,061سدح

31 %10,84810,18921,0377,7651,8139,57818,61312,00230,615خصب

33 %3,4883,3986,8862,8745033,3776,3623,90110,263دبا

25 %1,7001,6103,3107883401,1282,4881,9504,438بخاء

18 %1,8191,7823,6015841977812,4031,9794,382مدحاء

40 %33,08131,94365,02434,3598,98643,34567,44040,929108,369البريمي

20 %4,2264,0858,3111,7483022,0505,9744,38710,361محضة

54 %311316627649767259603921,352السنينة

31 %47,14246,12193,26333,2828,19941,48180,42454,320134,744نزوى

19 %36,60736,05372,66014,2492,98017,22950,85639,03389,889بهالء

26 %9,6499,47719,1265,7288346,56215,37710,31125,688منح

13 %12,88612,48625,3722,9068113,71715,79213,29729,089الحمراء
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الواليات
نسبة اإلجماليوافدعماني

الوافدين المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

29 %10,2289,89320,1217,1431,1518,29417,37111,04428,415أدم

20 %24,68424,03048,71410,1621,92812,09034,84625,95860,804إزكي

20 %32,64232,70465,34613,0333,35416,38745,67536,05881,733سمائل

20 %15,25615,31730,5735,6981,9007,59820,95417,21738,171بدبد

43 %67,91267,121135,03380,47719,545100,022148,38986,666235,055صحار

19 %34,38733,28967,67612,2213,76615,98746,60837,05583,663شناص

35 %19,05018,31737,36717,2793,01620,29536,32921,33357,662لوى

22 %59,43958,201117,64028,5145,62934,14387,95363,830151,783صحم

19 %33,05432,35365,40712,2833,00115,28445,33735,35480,691الخابورة

25 %70,62669,951140,57738,0407,93445,974108,66677,885186,551السويق

19 %48,90348,40897,31118,5044,51123,01567,40752,919120,326الرستاق

14 %8,4378,32416,7612,2935082,80110,7308,83219,562العوابي

17 %12,04411,97824,0224,1109225,03216,15412,90029,054نخل

وادي 
17 %8,7458,60717,3522,7897463,53511,5349,35320,887المعاول

31 %63,94562,693126,63846,21511,68257,897110,16074,375184,535بركاء

22 %39,65439,70479,35817,1395,14722,28656,79344,851101,644المصنعة

34 %37,36437,14974,51330,7648,03638,80068,12845,185113,313صور

الكامل 
28 %14,05913,98528,0449,3261,70811,03423,38515,69339,078والوافي

جعالن بني 
20 %18,62318,09136,7147,6331,7139,34626,25619,80446,060بوحسن

جعالن بني 
24 %42,45641,04083,49622,7813,76926,55065,23744,809110,046بو علي

35 %4,5464,5779,1234,3926185,0108,9385,19514,133مصيرة

38 %15,36615,23130,59715,0273,59318,62030,39318,82449,217إبراء

27 %42,14042,49484,63427,2614,52831,78969,40147,022116,423المضيبي

36 %13,79213,63127,42313,7931,50915,30227,58515,14042,725بدية

23 %9,7379,67419,4114,9197305,64914,65610,40425,060القابل

وادي بني 
13 %5,8575,75511,6121,5902001,7907,4475,95513,402خالد

 يتبع جدول رقم 7
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الواليات
نسبة اإلجماليوافدعماني

الوافدين المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

دماء 
14 %11,83211,65523,4873,2455303,77515,07712,18527,262والطائيين

24 %62,99462,336125,33032,8637,41540,27895,85769,751165,608عبري

19 %10,90010,71521,6154,4737475,22015,37311,46226,835ينقل

20 %9,6559,73519,3903,7861,0154,80113,44110,75024,191ضنك

65 %1,6531,6503,3035,4378036,2407,0902,4539,543هيماء

25 %6,7356,44513,1803,9024564,35810,6376,90117,538محوت

74 %2,7472,6855,43214,36977815,14717,1163,46320,579الدقم

34 %1,8121,8293,6411,6132371,8503,4252,0665,491الجازر

38 %1,412,5081,391,6092,804,1171,348,646374,6831,723,3292,761,1541,766,2924,527,446اإلجمالي

 جدول رقم 8: الكثافة السكانية حسب المحافظات

الكثافة السكانية )كم2( عدد السكانالمساحة )كم2(المحافظات

4,0001,310,181327.5مسقط

99,062421,0354.3ظفار

2,00049,69824.8مسندم

8,068120,08214.9البريمي

32,000488,53315.3الداخلية

8,000795,40599.4شمال الباطنة

5,323476,00889.4جنوب الباطنة

12,039322,63026.8جنوب الشرقية

21,136274,08913.0شمال الشرقية

35,881216,6346.0الظاهرة

82,47153,1510.6الوسطى

309,9804,527,44614.6اإلجمالي

 يتبع جدول رقم 7
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جدول رقم 9: عدد المواليد العمانيين األحياء حسب الجنس ومكان الوالدة على مستوى المحافظات

المحافظات

النسبةالعدد

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

17 %17 %16 %6,3376,34912,686محافظة مسقط

7 %8 %7 %2,8382,8175,655محافظة ظفار

1 %1 %1 %341294635محافظة مسندم

2 %2 %3 %9839041,887محافظة البريمي

16 %16 %16 %6,1585,87112,029محافظة الداخلية

20 %20 %20 %7,8307,43415,264محافظة شمال الباطنة

13 %13 %13 %4,9894,7199,708محافظة جنوب الباطنة

9 %9 %9 %3,4993,4306,929محافظة جنوب الشرقية

8 %8 %8 %3,1613,1156,276محافظة شمال الشرقية

6 %6 %6 %2,4272,2754,702محافظة الظاهرة

1 %1 %1 %347339686محافظة الوسطى

100 %100 %100 %38,91037,54776,457اإلجمالي
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جدول رقم 10: توزيع عدد المواليد العمانيين األحياء حسب الجنس وعمر األم

عمر االم
النسبةالعدد

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

19 <421406827% 1% 1% 1

24 - 204,5104,4048,914% 12% 12% 12

29 - 2511,28310,73422,017% 29% 29 % 29

34 - 3011,26910,96622,235% 29% 29% 29

39 - 358,3338,05716,390% 21% 21% 21

80 +3,0942,9806,074% 8% 8% 8

100 %100 %100 %38,91037,54776,457اإلجمالي

جدول رقم 11: توزيع عدد الوفيات حسب  فئات األعمار والجنس

المجموعأنثىذكرفئات األعمار

04 - 00403369772

09 - 05474592

14 - 10473784

19 - 157930109

24 - 209738135

29 - 2512041161

34 - 3015282234

39 - 35206107313

44 - 40244126370

49 - 45248115363

54 - 50297138435

59 - 55355193548

64 - 60449296745

69 - 65516454970

74 - 705965191,115

79 - 756286161,244

80 +1,3071,1112,418
5,7914,31710,108اإلجمالي
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جدول رقم 12: عدد وفيات العمانيين حسب الجنس ومكان الوفاة على مستوى المحافظات

المحافظات

النسبةالعدد

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

21 %21 %22 %1,2628952,157محافظة مسقط

8 %7 %8 %460319779محافظة ظفار

1 %1 %1 %553590محافظة مسندم

2 %2 %2 %10472176محافظة البريمي

13 %14 %13 %7446051,349محافظة الداخلية

21 %21 %21 %1,1899102,099محافظة شمال الباطنة

11 %11 %12 %6694711,140محافظة جنوب الباطنة

9 %10 %9 %513436949محافظة جنوب الشرقية

7 %7 %7 %416299715محافظة شمال الشرقية

5 % 5 %5 %308237545محافظة الظاهرة

1 %1 %1 %7138109محافظة الوسطى

100 %100 %100 %5,7914,31710,108اإلجمالي
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  جدول رقم 13: الطلبة الملتحقون حاليا بالتعليم المدرسي حسب المحافظة والجنسية وقطاع التعليم

المحافظات

مدارس خارج المدارس الدوليةمدارس خاصةمدارس حكومية
السلطنة 
)عماني(

المجموع

وافدعمانيوافدعمانيوافدعماني

113,8597,68526,6276,6908724,2431,872181,063مسقط

50,0304,5885,1171,215203,05179064,811ظفار

6,7503278418.1411,0918,411مسندم

14,2391,2561,219296.4822,98720,479البريمي

102,7221,9062,232236.1,289405108,790الداخلية

144,6612,1383,67090313,2782,899157,550شمال الباطنة

94,4851,4082,75328951,529598101,067جنوب الباطنة

60,7998322,511251.97876766,138جنوب الشرقية

53,6511,04573075.61827956,398شمال الشرقية

41,21970243673.45878643,674الظاهرة

6,9543881115.30717,469الوسطى

689,36922,27545,39010,06111336,09712,545815,850المجموع
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الصف

مدارس خارج السلطنة مدارس خاصةمدارس حكومية

المجموعاناثذكورالمجموعاناثذكورالمجموعاناثذكور

35,89334,69170,5845,2584,6239,881172340الصف األول

35,27234,29969,5712,7682,4105,178298235533الصف الثاني

34,35033,44467,7942,7482,3465,0947567101,466الصف الثالث

31,77530,99562,7702,2811,9724,2538007241,524الصف الرابع

29,57229,08558,6572,1641,6723,8367077271,434الصف الخامس

28,67228,46757,1391,8051,2373,0427267681,494الصف السادس

29,35428,67258,0261,9151,1393,0548107481,558الصف السابع

27,84126,41754,2581,6351,0102,6456866371,323الصف الثامن

25,23624,43049,6661,4538812,3346306431,273الصف التاسع

24,23023,08347,3131,3967312,1275555021,057الصف العاشر

الصف الحادي 
23,80323,17346,9761,2226541,876405356761عشر

دبلوم التعليم 
24,19822,41746,6151,3347362,070325082العام

350,196339,173689,36925,97919,41145,3906,4226,12312,545المجموع

  جدول رقم 14: الطلبة الملتحقون حاليا بالتعليم المدرسي حسب الصف والجنس وقطاع التعليم
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  جدول رقم 15: الطلبة الملتحقون حاليا بالتعليم العالي حسب الجنس والجنسية ودولة الدراسة 

دولة الدراسة
وافدعماني

المجموع
المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

67,21587,320154,5351,7341,7683,502158,037داخل السلطنة

6,455-..3,8712,5846,455خارج السلطنة

71,08689,904160,9901,7341,7683,502164,492المجموع

جدول رقم  16: المستوى التعليمي حسب الجنسية والجنس

المستوى التعليمي

اإلجماليوافدعماني

المجموعاناثذكورالمجموعاناثذكورالمجموعاناثذكور

32,10163,12695,2272,0712,5604,63134,17265,68699,858أمي

39,71849,22588,943406,18696,105502,291445,904145,330591,234يقرأ ويكتب

444,528372,395816,923496,597108,217604,814941,125480,6121,421,737دون الدبلوم العام

348,451313,745662,196236,77659,296296,072585,227373,041958,268الدبلوم العام

43,41853,23296,65027,77511,17338,94871,19364,405135,598دبلوم التعليم العالي

102,397152,422254,819107,84335,476143,319210,240187,898398,138بكالوريوس فأعلى

2,4002,7615,16121,50114,68336,18423,90117,44441,345غير مبين

1,013,0131,006,9062,019,9191,298,749327,5101,626,2592,311,7621,334,4163,646,178اإلجمالي
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جدول رقم 17 : المستوى التعليمي للعمانيين حسب المحافظات

دون الدبلوم يقرأ ويكتبأميالمحافظة
دبلوم التعليم الدبلوم العامالعام

العالي
بكالوريوس 

اإلجماليغير مبينفأعلى

10,81217,560162,009135,37418,51369,1391,062414,469مسقط

5,9137,15956,71162,1078,73718,663729160,019ظفار

2,6696609,9259,2329752,39920226,062مسندم

2,6892,08422,08217,5052,6927,01327054,335البريمي

13,47111,294108,61486,05514,16632,228490266,318الداخلية

23,37714,681169,447128,48518,79745,548757401,092شمال الباطنة

11,52210,591109,69583,63510,42030,056509256,428جنوب الباطنة

8,7398,65767,57552,2927,03218,397412163,104جنوب الشرقية

8,0269,23157,95641,6857,41514,555350139,218شمال الشرقية

5,6825,43644,71940,7367,41316,266263120,515الظاهرة

2,3271,5908,1905,09049055511718,359الوسطى

95,22788,943816,923662,19696,650254,8195,1612,019,919اإلجمالي
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جدول رقم  18: المستوى التعليمي للسكان حسب فئات األعمار والجنسية

الفئة العمرية

عماني

دون الدبلوم يقرأ ويكتبأمي
دبلوم التعليم الدبلوم العامالعام

العالي
بكالوريوس 

المجموعغير مبينفأعلى

14-10738204294,5114..2,163297,620

19 - 15614192159,50466,77114746227,832

24 - 2068347242,056146,17410,31416,776173216,648

29 - 251,1711,14152,92185,27331,43268,40098240,436

34 - 301,7172,34743,169110,71424,28258,290161240,680

39 - 352,1194,17848,52299,77915,12550,028153219,904

44 - 402,5675,13149,46470,6826,66134,889205169,599

49 - 453,3857,05140,89441,7185,22415,797216114,285

54 - 505,92610,07631,78718,9252,6896,56030476,267

59 - 559,90213,43824,07010,9227192,81138162,243

64 - 6014,15215,15815,6105,81915384829252,032

69 - 6514,61811,3237,6862,8452226012936,883

74 - 7012,6388,1773,8381,44816935826,268

79 - 7510,4435,1351,7426666333918,064

80 +14,5544,9201,1494566304321,158

95,22788,943816,923662,19696,650254,8195,1612,019,919اإلجمالي
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جدول رقم  19: المستوى التعليمي للسكان حسب فئات األعمار والجنسية

الفئة العمرية

وافد

دون الدبلوم يقرأ ويكتبأمي
دبلوم التعليم الدبلوم العامالعام

العالي
بكالوريوس 

المجموعغير مبينفأعلى

14-10981,63337,0181..4,55343,303

19 - 15871,62723,8901,9672634,14031,740

24 - 2030235,21426,13815,6955852,3087,03687,278

29 - 2565098,70595,09850,4273,17110,7526,684265,487

34 - 30754116,905131,96067,2366,96122,7074,675351,198

39 - 3573299,801112,48060,5258,41629,9483,110315,012

44 - 4048963,27073,94141,1376,82226,0131,918213,590

49 - 4534438,49347,37627,0875,24920,4681,176140,193

54 - 5028523,67029,82116,4903,65514,57877789,276

59 - 5521112,67915,7818,4162,1868,62649148,390

64 - 601865,8947,2004,2971,1394,77834523,839

69 - 651692,4382,6721,7625042,14232310,010

74 - 701269858076161417172933,685

79 - 7594530388250572272541,800

80 +10444724416636524091,458

4,631502,291604,814296,07238,948143,31936,1841,626,259اإلجمالي
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جدول رقم  20: المستوى التعليمي للسكان حسب فئات األعمار والجنسية )اإلجمالي(

فئات األعمار

اإلجمالي

دون الدبلوم يقرأ ويكتبأمي
العام

الدبلوم 
العام

دبلوم 
التعليم 
العالي

بكالوريوس 
المجموعغير مبينفأعلى

14-108361,837331,5295..6,716340,923

19 - 157011,819183,39468,7382774,886259,572

24 - 2098535,68668,194161,86910,89919,0847,209303,926

29 - 251,82199,846148,019135,70034,60379,1526,782505,923

34 - 302,471119,252175,129177,95031,24380,9974,836591,878

39 - 352,851103,979161,002160,30423,54179,9763,263534,916

44 - 403,05668,401123,405111,81913,48360,9022,123383,189

49 - 453,72945,54488,27068,80510,47336,2651,392254,478

54 - 506,21133,74661,60835,4156,34421,1381,081165,543

59 - 5510,11326,11739,85119,3382,90511,437872110,633

64 - 6014,33821,05222,81010,1161,2925,62663775,871

69 - 6514,78713,76110,3584,6075262,40245246,893

74 - 7012,7649,1624,6452,06415781035129,953

79 - 7510,5375,6652,1309166326029319,864

80 +14,6585,3671,393622428245222,616

99,858591,2341,421,737958,268135,598398,13841,3453,646,178اإلجمالي

جدول رقم  21: الخريجون من مؤسسات التعليم العالي حسب مكان التخرج

النسبةعدد الخريجينمكان التخرج

83 %287872داخل السلطنة

17 %60549خارج السلطنة

100 %348421اإلجمالي
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جدول رقم 22: الخريجون من مؤسسات التعليم العالي حسب مكان التخرج

اإلجماليخارج السلطنةداخل السلطنةالنوعالمستوى التعليمي

دبلوم التعليم العالي

41,5821,83543,417ذكور

51,1952,03353,228إناث

92,7773,86896,645المجموع

بكالوريوس فأعلى

73,28327,010100,293ذكور

121,71129,661151,372إناث

194,99456,671251,665المجموع

اإلجمالي

114,86528,845143,710ذكور

172,90631,694204,600إناث

287,77160,539348,310المجموع
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جدول رقم  23: الخريجون حسب الفئة العمرية _ خارج السلطنة

اإلجماليإناثذكورالفئة العمرية

29-205,4145,68711,101

39-308,71815,77824,496

49-409,8068,73318,539

59-504,1131,3665,479

60+800134934

28,85131,69860,549اإلجمالي
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جدول رقم  24: الخريجون حسب الفئة العمرية _ داخل السلطنة

اإلجماليإناثذكورالفئة العمرية

29-2036,21279,332115,544

39-3052,84269,452122,294

49-4021,19221,65642,848

59-504,3312,4406,771

60+33382415

114,910172,962287,872اإلجمالي
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جدول رقم  25: سنة التخرج للخريجين العمانيين

اإلجماليإناثذكورسنة التخرج

1966-19896144251,039

1990-19997,2157,55114,766

20001,7391,8453,584

20012,1122,2044,316

20022,2582,9375,195

20032,4863,7086,194

20042,6924,7997,491

20053,0334,7837,816

20063,2884,5967,884

20074,2645,3259,589

20084,4086,22310,631

20094,4946,25810,752

20105,7408,99814,738

20116,1057,75813,863

20126,9429,17416,116

20137,5519,67517,226

20147,5169,80417,320

20159,08911,91721,006

20169,05914,87023,929

201711,44717,27828,725

201810,74117,45428,195

201912,33416,84529,179

20209,30714,93124,238

20218,94014,88923,829

143,374204,247347,621اإلجمالي
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جدول رقم  26: التخصص الرئيسي للخريجين داخل السلطنة

اإلجماليإناثذكورالتخصص الرئيسي

5,55211,55617,108العلوم الطبيعية والفيزيائية

10,21825,56735,785تكنولوجيا المعلومات

37,01118,13555,146الهندسة والتقنيات ذات الصلة

1,7753,4035,178العمارة واإلنشاء

282582864الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة به

3,11412,97616,090الصحة

11,48820,90532,393التربية

28,81146,62575,436اإلدارة والمعامالت التجارية

12,13821,12033,258المجتمع والثقافة

7823,3084,090الدين والفلسفة

1,4265,9807,406الفنون اإلبداعية

14131145الخدمات الشخصية

8221,4232,245غير مبين

113,433171,711285,144اإلجمالي
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جدول رقم 27 : الباحثون عن عمل حسب النوع والمستوى التعليمي       

المجموعخريج خارج السلطنةخريج داخل السلطنةالدبلوم العامدون الدبلوم العاميقرأ ويكتبأميالجنس

26786,6379,1822,65539218,970ذكر

35639165,32216,01982223,177أنثى

611417,55314,50418,6741,21442,147المجموع

جدول رقم 28: الباحثون عن عمل حسب الجنس والمستوى التعليمي

كال الجنسينأنثىذكر المستوى التعليمي

263561أمي

7863141يقرأ ويكتب

6,6379167,553دون الدبلوم العام

9,1825,32214,504الدبلوم العام

1,6744,7156,389دبلوم التعليم العالي

2,00111,49813,499بكالوريوس فأعلى

19,59822,54942,147المجموع

جدول رقم 29: الباحثون عن عمل حسب المستوى التعليمي وعدد سنوات البحث 

اإلجماليثالث سنوات فأكثرسنتانسنة أو أقلالمستوى التعليمي

1414661أمي

304107141يقرأ ويكتب

1,7278414,9857,553دون الدبلوم العام

4,5841,7678,15314,504الدبلوم العام

1,3876784,3246,389دبلوم التعليم العالي

3,3841,5848,38913,357بكالوريوس فأعلى

102130142ماجستير ودكتوراه وما يعادله

11,1364,87726,13442,147المجموع
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جدول رقم 30: الباحثون عن عمل حسب الجنس والفئات العمرية

كال الجنسينأنثىذكرالفئة العمرية

19 - 153,1564743,630

24 - 209,2174,22913,446

29 - 254,57410,08414,658

34 - 301,1704,7845,954

39 - 357061,9312,637

44 - 404387021,140

49 - 45195228423

50 +142117259
19,59822,54942,147المجموع

جدول رقم 31: الباحثون عن عمل حسب الفئات العمرية والمستوى التعليمي 

الفئات العمرية 

المستوى التعليمي

اإلجمالي
دون الدبلوم يقرأ ويكتبأمي

دبلوم التعليم الدبلوم العامالعام
العالي

بكالوريوس 
فأعلى

19 - 15137112,915003,630

24 - 20183,6375,9951,5192,28613,446

29 - 254111,7231,9513,1987,77114,658

34 - 303155281,5471,2112,6505,954

39 - 3512254091,1783996142,637

44 - 40620269656561331,140

49 - 45611159211531423

50 +284811751114259

611417,55314,5046,38913,49942,147المجموع
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جدول رقم 32 : الباحثون عن عمل حسب المحافظة والمستوي التعليمي والنوع         

المحافظة

النوعالمستوى التعليمي

دون الدبلوم يقرأ ويكتبأمي
دبلوم التعليم الدبلوم العامالعام

العالي
بكالوريوس 

اإلجماليأنثىذكرفأعلى

6259402,0626332,2503,4072,5095,916مسقط

6153791,2197321,0941,9961,4493,445ظفار

931756551092469082891,197مسندم

172103632094587235251,248البريمي

686531,4858721,6552,5372,1424,679الداخلية

15312,2593,3871,5142,8895,0994,99610,095شمال الباطنة

691,1851,8916791,8312,8512,7505,601جنوب الباطنة

5138451,3615541,0681,7172,1293,846جنوب الشرقية

6154849044838121,3421,3622,704شمال الشرقية

1133779965721,1761,8621,2733,135الظاهرة

02461813220107174281الوسطى

611417,55314,5046,38913,49922,54919,59842,147المجموع

جدول رقم 33 : الباحثون عن عمل حسب الحالة العملية السابقة والمستوي التعليمي والنوع      

المستوى التعليمي
اإلجماليلم يسبق له العملسبق له العمل

كال الجنسينأنثى ذكركال الجنسينأنثى ذكركال الجنسينأنثى ذكر

16218103343263561أمي

499582954837863141يقرأ ويكتب

2,6812282,9093,9566884,6446,6379167,553دون الدبلوم العام

1,8801,0692,9497,3024,25311,5559,1825,32214,504الدبلوم العام

2934837761,3814,2325,6131,6744,7156,389دبلوم التعليم العالي

4159351,3501,58610,56312,1492,00111,49813,499بكالوريوس فأعلى

5,3342,7268,06014,26419,82334,08719,59822,54942,147المجموع
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جدول رقم 34: الباحثون عن عمل حسب الحالة العملية السابقة والمستوى التعليمي وعدد سنوات البحث

المستوى التعليمي

لم يسبق له العملسبق له العمل

المجموع

ثالث سنوات سنتانسنة وأقل
ثالثة سنوات سنتينسنة وأقلفأكثر

فأكثر

00181412861أمي

105729450141يقرأ ويكتب

20632,8261,7077792,1587,553دون الدبلوم العام

37842,8284,5471,6835,32514,504الدبلوم العام

14317311,3736473,5936,389دبلوم التعليم العالي

43551,1983,3411,5297,19113,357بكالريوس فأعلى

10539277142ماجستير ودكتوراه وما يعادله

1162337,71111,0204,64518,42242,147المجموع



131التاريخ المرجعي: 2021-12-31

جدول رقم 35: الباحثون عن عمل حسب التخصص األكاديمي )المستوى األول( وعدد سنوات البحث والنوع

التخصص األكاديمي

 )المستوى األول(
إجمالي الخريجين

النوععدد سنوات البحث عن عمل 

نسبة الباحثين 
لكل تخصص

سنة 
سنتانوأقل

ثالث 
سنوات 

فأكثر
كال الجنسينأنثىذكر

9 %74,4111,5787564,2671,0455,5566,601اإلدارة والمعامالت التجارية

1 %44,13119725484196280التربية

3 %18900555الخدمات الشخصية

4 %6,55124821113230243الدين والفلسفة

7 %9421784496069الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة به

1 %18,46665239112167179الصحة

5 %17,51227510450187793880العلوم الطبيعية والفيزيائية

10 %5,0251458027457442499العمارة واإلنشاء

8 %8,1951124852759628687الفنون اإلبداعية

5 %43,3106082211,4833871,9252,312المجتمع والثقافة

8 %52,5881,2326172,5191,6062,7624,368الهندسة والتقنيات ذات الصلة

11 %34,7777063922,6673163,4493,765تكنولوجيا المعلومات

6 %306,0974,7812,26412,8433,67516,21319,888المجموع
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جدول رقم 36: الباحثون عن عمل حسب التملك

يملك سيارة على األقليملك حساب كهرباء على األقليملك أرضا على األقلالمستوى التعليمي

28613أمي

622132يقرأ ويكتب

1,1292951,922دون الدبلوم العام

2,2183512,659الدبلوم العام

1,03977920دبلوم التعليم العالي

2,0281351,601بكالوريوس فأعلى
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جدول رقم 37: المشتغلون حسب الجنس والجنسية والقطاع المؤسسي

القطاع المؤسسي

وافدعماني

المجموع
كال الجنسينأنثىذكركال الجنسينأنثىذكر

262,06789,164351,23127,86413,77741,641392,872القطاع الحكومي

265,395107,249372,6441,064,80636,8811,101,6871,474,331القطاع الخاص

29,69318,25647,949119,351116,267235,618283,567القطاع العائلي

7151,2251,9402,5382,4374,9756,915القطاع األهلي

15722630282912934أخرى

557,885215,901773,7861,215,189169,6441,384,8332,158,619المجموع

جدول رقم 38: المشتغلون حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية

الفئات العمرية

وافدعماني

المجموع
كال الجنسينأنثىذكركال الجنسينأنثىذكر

19-153,5881,2344,8223962956915,513

24-2036,9987,41844,41659,4755,30264,777109,193

29-2594,77529,593124,368214,89424,434239,328363,696

34-30109,08647,295156,381282,35939,447321,806478,187

39-35100,88650,756151,642250,94537,236288,181439,823

44-4076,27737,279113,556165,74027,971193,711307,267

49-4550,52718,84069,367108,07418,680126,754196,121

54-5030,8709,57540,44570,7749,60680,380120,825

59-5521,9325,80627,73837,7494,59742,34670,084

64-6013,4203,76217,18217,6251,61219,23736,419

65+19,5264,34323,8697,1584647,62231,491

557,885215,901773,7861,215,189169,6441,384,8332,158,619المجموع
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جدول رقم 39: المشتغلون حسب الجنس والجنسية والمستوى التعليمي

المستوى التعليمي

وافدعماني

المجموع

كال الجنسينأنثىذكركال الجنسينأنثىذكر

11,2805,25216,5321,3732351,60818,140أمي

23,4497,85431,303395,67365,455461,128492,431يقرأ ويكتب

157,88730,977188,864454,46044,767499,227688,091دون الدبلوم العام

240,58166,076306,657228,40124,682253,083559,740الدبلوم العام

35,30921,69357,00226,5436,32932,87289,874دبلوم التعليم العالي

88,77283,381172,153105,08426,189131,273303,426بكالوريوس فأعلى

6076681,2753,6551,9875,6426,917غير مبين

557,885215,901773,7861,215,189169,6441,384,8332,158,619المجموع
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جدول رقم 40: المشتغلون العمانيون حسب القطاع المؤسسي والفئات العمرية

المجموعأخرىالقطاع األهليالقطاع العائليالقطاع الخاصالقطاع الحكوميالفئات العمرية

19-154414,356169.4,822

24-2014,99028,386930110.44,416

29-2553,73167,0063,0935335124,368

34-3081,60969,0255,3723714156,381

39-3580,38065,3275,6332966151,642

44-4059,42249,2084,6562664113,556

49-4533,18332,0383,974170269,367

54-5016,73720,0043,60697140,445

59-558,32715,3563,99857.27,738

64-601,98510,5084,66920.17,182

65+42611,43012,00211023,869

351,231372,64447,9491,94022773,786المجموع
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جدول رقم 41: السكان حسب الحالة االجتماعية

الحالة االجتماعية

الجنس

المجموع

أنثىذكر

490,934480,508971,442متزوج

26,96314,58641,549مطلق

54,2117,63561,846أرمل

288,342359,120647,462لم يسبق له الزواج

860,450861,8491,722,299المجموع
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الـــــــوحــــــــــــــــدات مــــالحــــق
جدول رقم 42: عدد المباني والوحدات حسب النوع

نسبة الوحداتنسبة المبانيعدد الوحدات عدد المبانينوع المبنى

%35%54,661476,5727عمارة

%41%560,663560,66372فيال / بيت عربي

%7%47,53295,0646فيال مزدوجة

%17%120,689237,72015منشأة

100 %100 %783,5451,370,019اإلجمالي
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جدول رقم 43: عدد المباني حسب المحافظة

النسبةعدد المبانيالمحافظة

21 %161,925محافظة مسقط

7 %55,927محافظة شمال الباطنة

2 %12,060محافظة الداخلية

3 %22,831محافظة جنوب الباطنة

13 %101,909محافظة شمال الشرقية

19 %145,299محافظة جنوب الشرقية

12 %96,826محافظة ظفار

8 %64,353محافظة الظاهرة

8 %64,829محافظة البريمي

6 %49,575محافظة مسندم

1 %8,011محافظة الوسطى

100 %783,545اإلجمالي
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جدول رقم 44: نسبة الوحدات حسب االستعمال واإلشغال

إجماليمشغولةاستخدام جزئيغير مشغولةنوع االستعمال

100 %71 %12 %16 %سكني

100 %70 %0 %30 %ربحي

100 %88 %0 %12 %غير ربحي

100 %72 %9 %19 %اإلجمالي

جدول رقم 45: نسبة الوحدات حسب المحافظة واإلشغال

إجماليمشغولةاستخدام جزئيغير مشغولةالمحافظة

100 %73 %9 %18 %محافظة مسقط

100 %64 %18 %17 %محافظة ظفار

100 %69 %9 %21 %محافظة مسندم

100 %64 %8 %28 %محافظة البريمي

100 %72 %9 %19 %محافظة الداخلية

100 %72 %6 %22 %محافظة شمال الباطنة

100 %74 %7 %19 %محافظة جنوب الباطنة

100 %73 %10 %17 %محافظة جنوب الشرقية

100 %71 %10 %20 %محافظة شمال الشرقية

100 %73 %8 %20 %محافظة الظاهرة

100 %70 %12 %18 %محافظة الوسطى

100 %72 %9 %19 %اإلجمالي



النتائج التفصيلية للسكان والمساكن والمنشآت 1402021

جدول رقم 46: عدد الوحدات السكنية حسب الوالية

الواليةالمحافظة
عدد 

الوحدات 
السكنية

مسقط

5,620مسقط

56,183مطرح

33,587العامرات

83,799بوشر

123,543السيب

11,165قريات

313,897المجموع

ظفار

84,994صاللة

5,079طاقة

3,938مرباط

725رخيوت

2,887ثمريت

566ضلكوت

1,576المزيونة

160مقشن

1,179شليم وجزر الحالنيات

1,164سدح

102,268المجموع

الواليةالمحافظة
عدد 

الوحدات 
السكنية

مسندم

6,571خصب

2,932دبا

1,492بخاء

977مدحاء

11,972المجموع

البريمي

24,138البريمي

2,923محضة

1,042السنينة

28,103المجموع

الداخلية

30,099نزوى

19,328بهالء

5,329منح

6,233الحمراء

6,895أدم

12,672إزكي

17,047سمائل

7,834بدبد

105,437المجموع

شمال 
الباطنة

55,072صحار

15,622شناص

10,123لوى

28,149صحم

15,814الخابورة

34,347السويق

159,127المجموع

عدد الوحدات الواليةالمحافظة
السكنية

جنوب 
الباطنة

24,408الرستاق

4,118العوابي

5,894نخل

4,178وادي المعاول

44,217بركاء

20,891المصنعة

103,706المجموع

جنوب 
الشرقية

24,254صور

8,065الكامل والوافي

9,378جعالن بني بوحسن

21,427جعالن بني بو علي

2,829مصيرة

65,953المجموع

شمال 
الشرقية

12,504إبراء

27,758المضيبي

8,440بدية

5,575القابل

2,491وادي بني خالد

5,483دماء والطائيين

62,251المجموع

الظاهرة

35,550عبري

5,883ينقل

5,141ضنك

46,574المجموع

الوسطى

1,383هيماء

3,298محوت

3,649الدقم

708الجازر

9,038المجموع

1,008,326اإلجمالي
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الـــمـــــــــنــــشـــــآتمــــالحــــق

جدول رقم 47: عدد المؤسسات  والعاملين حسب الحجم 

المؤشر

حجم المؤسسة حسب عدد المشتغلين

المجموعمؤسسة كبيرةمؤسسة متوسطةمؤسسة صغيرةمؤسسة صغرى

131,75743,5184,8831,125181,283عدد المؤسسات

54,26747,97842,669209,124354,038العاملون العمانيون

249,049398,227171,440281,4331,100,149العاملون الوافدون

303,316446,205214,109490,5571,454,187مجموع العاملين

عدد الوحدات الواليةالمحافظة
السكنية

جنوب 
الباطنة

24,408الرستاق

4,118العوابي

5,894نخل

4,178وادي المعاول

44,217بركاء

20,891المصنعة

103,706المجموع

جنوب 
الشرقية

24,254صور

8,065الكامل والوافي

9,378جعالن بني بوحسن

21,427جعالن بني بو علي

2,829مصيرة

65,953المجموع

شمال 
الشرقية

12,504إبراء

27,758المضيبي

8,440بدية

5,575القابل

2,491وادي بني خالد

5,483دماء والطائيين

62,251المجموع

الظاهرة

35,550عبري

5,883ينقل

5,141ضنك

46,574المجموع

الوسطى

1,383هيماء

3,298محوت

3,649الدقم

708الجازر

9,038المجموع

1,008,326اإلجمالي
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جدول رقم 48: عدد المؤسسات النشطة وعدد العاملين حسب النشاط الرئيسي 

عدد النشاط الرئيسي
المؤسسات

العاملون 
العمانيون

العاملون 
الوافدون

مجموع 
العاملين

نسبة 
التعمين

16 %1,9162,18011,06213,242الزراعة والحراجة وصيد األسماك

71 %73832,52113,01845,539التعدين واستغالل المحاجر

21 %32,33448,751181,906230,657الصناعة التحويلية

74 %1362,6129153,527إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

28 %4091,6164,2275,843إمدادات المياه؛ وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

17 %40,65876,659368,946445,605التشييد

22 %46,81854,457191,086245,543تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

30 %9,00523,93757,09181,028النقل والتخزين

13 %15,65515,664101,028116,692أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

41 %1,1575,3957,91813,313المعلومات واالتصاالت

86 %29317,9522,89420,846األنشطة المالية وأنشطة التأمين

21 %2,1292,1928,38410,576األنشطة العقارية

55 %3,42420,10516,26736,372األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

29 %7,17826,87866,83393,711أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

49 %1,0979,74510,14219,887التعليم

27 %1,0364,49312,19216,685أنشطة صحة اإلنسان والخدمة االجتماعية

29 %8991,0102,4173,427الفنون والترفيه والتسلية

14 %15,4826,97943,75250,731أنشطة الخدمات األخرى

93 %91989271963غير مبين

24 %181,283354,0381,100,1491,454,187المجموع
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جدول رقم 49: عدد المؤسسات والعاملين ونسب التعمين حسب رأس مال المؤسسة  

رأس المال )ألف ريال(
نسبة العاملونالمؤسسات

التعمين %مجموع العاملينالعاملون الوافدونالعاملون العمانيون%عدد المؤسسات

17 %15 %3737,317186,329223,646 %66,474أقل من 10

11 %24 %4338,871309,490348,361 %77,874من 10 الى 50

23 %31 %14104,082339,792443,874 %25,761من 50 الى 100

12 %6 %59,61571,67081,285 %8,730من 100 الى 500

45 %24 %1154,699190,640345,339 %1,641 أكثر من 500

81 %1 %09,4542,22811,682 %803غير مبين

24 %100 %100354,0381,100,1491,454,187 %181,283المجموع

جدول رقم 50: عدد المؤسسات وعدد العاملين ونسب التعمين حسب الشكل القانوني 

الشكل القانوني
العاملونالمؤسسات

نسبة 
التعمين

%مجموع العاملينالعاملون الوافدونالعاملون العمانيون %العدد 

13 %31 %5559,075389,886448,961 %99,528تاجر فرد

10 %6 %108,07572,43280,507 %18,183شركة تضامنية

13 %5 %89,70767,93377,640 %14,475شركة توصية

شركة محدودة 
29 %45 %21193,016466,830659,846 %38,951المسؤولية

شركة مساهمة عمانية 
57 %4 %029,68422,28251,966 %111عامة

شركة مساهمة عمانية 
59 %4 %032,31322,80055,113 %259مقفلة

67 %1 %010,1745,11415,288 %214فرع شركة أجنبية

16 %4 %59,63552,01161,646 %8,797شركة الشخص الواحد

73 %0 %02,3598613,220 %765أخرى

24 %100 %100354,0381,100,1491,454,187 %181,283المجموع
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جدول رقم 51: عدد المنشآت لكل 100 فرد حسب المحافظة

عدد المنشآت لكل 100 فردعدد السكانعدد المنشآتالمحافظة

100,5281,310,1817.7محافظة مسقط

42,272421,03510.0محافظة ظفار

2,84149,6985.7محافظة مسندم

12,239120,08210.2محافظة البريمي

27,057488,5335.5محافظة الداخلية

52,807795,4056.6محافظة شمال الباطنة

28,230476,0085.9محافظة جنوب الباطنة

22,644322,6307.0محافظة جنوب الشرقية

21,051274,0897.7محافظة شمال الشرقية

13,072216,6346.0محافظة الظاهرة

4,82653,1519.1محافظة الوسطى
327,5674,527,4467.2المجموع

جدول رقم 52: عدد المنشآت وعدد العاملين ونسب التعمين حسب المحافظة 

المحافظة
العاملونالمنشآت

نسبة التعمين
مجموع العاملون الوافدونالعاملون العمانيون %عدد المنشآت*

%العاملين**

18 %40 %31107,968482,031589,999 %100,528محافظة مسقط

19 % 10 %1328,924124,107153,031 %42,272محافظة ظفار

24 %1 %12,8149,04411,858 %2,841محافظة مسندم

25 %3 %49,40328,31737,720 %12,239محافظة البريمي

38 %8 %844,36472,609116,973 %27,057محافظة الداخلية

30 %15 %1667,224157,051224,275 %52,807محافظة شمال الباطنة

35 %8 %940,92974,740115,669 %28,230محافظة جنوب الباطنة

30 %6 %725,08257,27182,353 %22,644محافظة جنوب الشرقية

33 %5 %623,79748,47172,268 %21,051محافظة شمال الشرقية

39 %3 %418,26328,67946,942 %13,072محافظة الظاهرة

17 %2 %13,87619,36723,243 %4,826محافظة الوسطى
25 %100 %100372,6441,101,6871,474,331 %327,567المجموع

* عنوان المنشأة
** عنوان اإلقامة
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جدول رقم 53: عدد المنشآت وعدد العاملين ونسب التعمين حسب الوالية  

العاملون %عدد المنشآتالوالية
التعمين%مجموع العاملينالعاملون الوافدونالعمانيون 

49 %0 %03,6133,7447,357 %1,128والية مسقط

9 %8 %610,112107,746117,858 %20,662والية مطرح

49 %3 %218,58219,11437,696 %7,442والية العامرات

9 %15 %919,825203,586223,411 %29,637والية بوشر

27 %13 %1250,969139,586190,555 %38,605والية السيب

37 %1 %14,8678,25513,122 %3,054والية قريات

16 %9 %1021,693114,330136,023 %31,417والية صاللة

53 %0 %11,8861,6823,568 %2,424والية طاقة

47 %0 %11,4471,6063,053 %1,668والية مرباط

77 %0 %0484145629 %625والية رخيوت

22 %0 %11,1864,0945,280 %1,993والية ثمريت

79 %0 %027573348 %380والية ضلكوت

56 %0 %05864621,048 %507والية المزيونة

47 %0 %05259111 %58والية مقشن

والية شليم وجزر 
37 %0 %18881,4932,381 %2,437الحالنيات

72 %0 %0427163590 %763والية سدح

21 %1 %11,6716,1817,852 %1,734والية خصب

23 %0 %06082,0242,632 %645والية دبا

37 %0 %0287484771 %211والية بخاء

41 %0 %0248355603 %251والية مدحاء

24 %2 %38,50727,29835,805 %10,531والية البريمي

52 %0 %08347671,601 %1,476والية محضة

20 %0 %062252314 %232 والية السنينة

27 %3 %210,24527,96538,210 %7,406والية نزوى
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العاملون %عدد المنشآتالوالية
التعمين%مجموع العاملين**العاملون الوافدونالعمانيون 

46 %1 %18,65610,35919,015 %4,880والية بهالء

34 %0 %02,3634,6827,045 %1,487والية منح

50 %0 %02,0942,1294,223 %1,202والية الحمراء

42 %1 %13,4934,8208,313 %2,178والية أدم

41 %1 %15,5177,94913,466 %3,602والية إزكي

43 %1 %17,80110,25718,058 %4,245والية سمائل

49 %1 %14,1954,4488,643 %2,057والية بدبد

22 %6 %518,93468,47987,413 %15,496والية صحار

44 %1 %27,8499,94917,798 %4,982والية شناص

25 %1 %15,02914,88819,917 %4,676والية لوى

37 %2 %313,36323,17736,540 %9,163والية صحم

41 %1 %16,5929,58616,178 %4,531والية الخابورة

33 %3 %415,45730,97246,429 %13,959والية السويق

37 %2 %28,45614,17922,635 %5,850والية الرستاق

41 %0 %01,3011,8393,140 %923والية العوابي

42 % 0 %12,3213,2575,578 %1,647والية نخل

48 %0 %02,0642,1974,261 %1,240والية وادي المعاول

30 %4 %417,38439,93357,317 %12,408والية بركاء

41 %%29,40313,33522,7382 %6,162والية المصنعة

28 %2 %29,83125,73935,570 %7,911والية صور

31 %1 %13,0506,7089,758 %3,388والية الكامل والوافي

43 %1 %13,7914,9768,767 %2,635والية جعالن بني بوحسن

31 %2 %27,58617,12924,715 %7,493والية جعالن بني بو علي

23 %0 %08242,7193,543 %1,217والية مصيرة

26 %1 %14,15111,98916,140 %4,292والية إبراء

يتبع جدول رقم 53



147التاريخ المرجعي: 2021-12-31

العاملون %عدد المنشآتالوالية
التعمين%مجموع العاملين**العاملون الوافدونالعمانيون 

34 %2 %310,32720,01330,340 %8,635والية المضيبي

25 %1 %13,39310,00213,395 %4,794والية بدية

44 %0 %02,4763,2025,678 %1,575والية القابل

53 %0 %01,1881,0562,244 %524والية وادي بني خالد

51 %0 %02,2622,2094,471 %1,231والية دماء والطائيين

37 %3 %313,98423,45237,436 %10,071والية عبري

42 %0 %12,2042,9905,194 %1,735والية ينقل

48 %0 %02,0752,2374,312 %1,266والية ضنك

12 %0 %05664,0304,596 %1,033والية هيماء

43 %0 %01,4511,8993,350 %1,334والية محوت

8 %1 %01,07412,54213,616 %1,576والية الدقم

47 %0 %07858961,681 %883والية الجازر

25 %100 %100372,6441,101,6871,474,331 %327,567المجموع

يتبع جدول رقم 53
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جدول رقم 54: نسب التعمين في الـ20 نشاطا األكثر تشغيال في القطاع الخاص 

العاملون الوصفالرمز
العمانيون

العاملون 
الوافدون

مجموع 
العاملين

نسبة 
التعمين

15 %57,068312,456369,524مقاوالت البناء والتشييد )إنشاءات عامة للمباني السكنية والغير سكنية(410001

16 % 9,18948,88158,070التنظيف العام للمباني812100

9 %3,76436,94640,710المطاعم561001

12 %4,25131,31835,569تفصيل وخياطة المالبس النسائية العربية وغير العربية141006

16 %5,07926,19431,273النقل البري بالشاحنات للبضائع والمعدات )مجدول - غير مجدول(492301

30 %8,61019,91228,522مقاوالت إنشاء شبكات ومحطات المياه والكهرباء والهاتف422002

10 %2,67324,61827,291إصالح وسمكرة ودهان المركبات452001

69 %16,6617,42724,088الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز باستثناء خدمات المسح91002

8 %1,75821,01222,770المقاهي التي تقدم وجبات الطعام بشكل أساسي561007

251105
صنع وتركيب المنتجات المعدنية المصنوعة من أجزاء في الوحدة ذاتها والمستخدمة في 

البناء والتشييد مثل النوافذ واألبواب والساللم والمظالت وأشغال معدنية مماثلة 
)ورش الحدادة(

2,51615,67618,192% 14

18 %3,27114,69917,970شركات تجهيز الطعام )تموين وإعاشة(562901

26 %4,51312,58017,093شحن وتفريغ السلع )بغض النظر عن أسلوب النقل المستخدم(522401

تفصيل وخياطة وحياكة المالبس الرجالية العربية )محالت تفصيل خياطة المالبس 141004
9 %1,44315,42916,872الرجالية(

8 %1,28815,19116,479قص وتصفيف الشعر والحالقة للرجال960201

10 %1,63814,48016,118المقاهي التي تقدم مشروبات بشكل أساسي563001

74 %11,3053,97415,279مكتب إداري701001

34 %4,7839,23314,016مجمعات تجارية استهالكية471901

19 %2,43010,29212,722ورش األلمنيوم251106

15 %1,82210,54112,363مستودع البضائع521002

94 %11,47569112,166البنوك التجارية641901
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جدول رقم 55: األنشطة األكثر تشغيال للعمانيين 

العاملون الوصفالرمز
العمانيون 

العاملون 
الوافدون

مجموع 
العاملين 

نسبة 
التعمين

15 %57,068312,456369,524مقاوالت البناء والتشييد )إنشاءات عامة للمباني السكنية والغير سكنية(410001

69 %16,6617,42724,088الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز باستثناء خدمات المسح91002

94 %11,47569112,166البنوك التجارية641901

74 %11,3053,97415,279مكتب إداري701001

100 %10,2051610,221مؤسسات وشركات األمن والحراسة801001

85 %9,5631,70411,267حفر آبار النفط والغاز الطبيعي91001

16 %9,18948,88158,070التنظيف العام للمباني812100

30 %8,61019,91228,522مقاوالت إنشاء شبكات ومحطات المياه والكهرباء والهاتف422002

61 %5,8773,7589,635بيع المركبات الجديدة451001

16 %5,07926,19431,273النقل البري بالشاحنات للبضائع والمعدات )مجدول - غير مجدول(492301

34 %4,7839,23314,016مجمعات تجارية استهالكية471901

26 %4,51312,58017,093شحن وتفريغ السلع )بغض النظر عن أسلوب النقل المستخدم(522401

12 %4,25131,31835,569تفصيل وخياطة المالبس النسائية العربية وغير العربية141006

82 %4,1939175,110استخراج النفط الخام61000

38 %4,1176,84510,962محالت البقالة471103

35 %3,9897,26111,250الفنادق والموتيالت والمنتجعات551001

9 %3,76436,94640,710المطاعم561001

18 %3,27114,69917,970شركات تجهيز الطعام )تموين وإعاشة(562901

42 %3,0884,3297,417وكاالت األعمال التجارية )ال تشمل أعمال المحافظ والمتاجرة باألوراق المالية(461004

82 %3,0666913,757مصافي النفط ومشتقاته192001

جدول رقم 56: عدد المؤسسات حسب الحجم ونسبة التعمين داخل المؤسسة 

نسبة التعمين داخل 
المجموعمؤسسة كبيرةمؤسسة متوسطةمؤسسة صغيرةمؤسسة صغرى المؤسسة

% 0110,34626,1333623136,844

13,95816,7794,32893235,997من 1% الى %56

%66+7,4536061931908,442

131,75743,5184,8831,125181,283المجموع
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جدول رقم 57: نسبة التعمين حسب المستوى التعليمي 

نسبة التعمينمجموع العاملينالعاملون الوافدونالعاملون العمانيونالمستوى التعليمي

8 %27,152330,002357,154أمي أو يقرأ ويكتب

29 %260,961632,028892,989دبلوم التعليم العام فأقل

38 %83,572136,391219,963دبلوم فأعلى

23 %9593,2664,225غير مبين

25 %372,6441,101,6871,474,331المجموع
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جدول رقم 58: عدد المستثمرين األفراد المقيمين حسب الجنسية 

%عدد المستثمرينالجنسية

95 %153311سلطنة عمان

2 %3082الهند

1 %1046باكستان

0 %429بنغالديش

0 %394سوريا

0 %368مصر

0 %335أيران

0 %295اليمن

0 %269العراق

0 %195االردن

0 %155لبنان

1 %810أخرى

100 %160,689اإلجمالي
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جدول رقم 59: عدد المستثمرين العمانيين حسب التفرغ 

النسبةعدد المستثمرينالتفرغ

29 %46,198قطاع حكومي

33 %53,069قطاع خاص

39 %54,044متفرغ

100 %153,311اإلجمالي

جدول رقم 60: عدد المستثمرين العمانيين حسب الجنس

النسبةعدد المستثمرينالجنس

77 %117,701ذكر

23 %35,610أنثى

100 %153,311اإلجمالي

جدول رقم 61: عدد المستثمرين العمانيين حسب المستوى التعليمي 

النسبةعدد المستثمرينالمستوى التعليمي

6 %9911أمي أو يقرأ أو يكتب

68 %104888دبلوم التعليم العام فأقل

25 %38147دبلوم فأعلى

0 %365غير مبين

100 %153,311المجموع
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