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املقدمة

�سهدت ال�سلطنة منذ بدء ع�سر النه�سة املباركة وظهور الطفرة النفطية تطورا تنمويا الفتا ا�ستدعى بال�سرورة 

ا�ستجالب العمالة الوافدة ل�سد االحتياجات املتزايدة من الطاقات الب�سرية للم�ساريع التنموية.

للعمالة  اإىل الطلب املتتابع  اأدى هذا  –ال�سيما االإن�سائية-  ال�سلطنة موؤخرا  ومع تطور خمتلف القطاعات يف 

الوافدة االأمر الذي جعل من الوافدين �سريحة كبرية ت�سكل اأكرث من خم�سي �سكان ال�سلطنة يف منت�سف عام 

2013م.

واإدراكا من جاللته اإىل اأن ارتفاع ن�سبة الوافدين لها مربراتها املوؤقتة كامل�ساريع الكبرية التي ت�سهدها البالد 

املقررة  احلدود  اإىل  الوافدين  بن�سبة  للعودة  زمني  برنامج  لو�سع  عمان  وجمل�س  احلكومة  وجه  فقد  حاليا، 

واملقبولة، مو�سحا جاللته اإىل اأن الن�سبة التي متت مراعاتها هي يف حدود 30 اإىل 33 % من جممل ال�سكان.

التنمية  حتتاجها  التي  الوطنية  العمالة  يف  النق�س  �سد  يف  وم�ساهمتهم  الوافدين  �سريحة  الأهمية  ونظرا 

املت�سارعة، جاءت هذه الدرا�سة لت�سف خ�سائ�س الوافدين من خمتلف النواحي واخل�سائ�س الدميوغرافية 

واالقت�سادية املتوفرة.

وتعتمد هذه الدرا�سة على ما توفر من بيانات اإدارية عام 2013م، وبيانات تعدادات ال�سلطنة خ�سو�سا تعداد 

2010م . 
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اأول: الو�ضع الدميوغرايف

1- تطور اأعداد الوافدين:

�سهدت ال�سلطنة  نه�سة  مت�سارعة يف خمتلف املجاالت التنموية ؛ االأمر الذي اإ�ستدعى اإ�ستجالب االأيدي العاملة 

من الدول امل�سدرة للعمالة وعلى راأ�سها الدول االآ�سيوية لكي تواكب هذه النه�سة، غري اأن ن�سبة الوافدين ظلت 

دوما دون الثلث بالرغم من ارتفاع اأعدادهم حتى نهاية العقد االأول من القرن احلايل حيث و�سل عددهم اإىل 

اأكرث 800 األف ن�سمة عام 2010م، ثم ت�ساعف العدد يف ال�سنوات الثالث الالحقة لي�سل اإىل 1.7 مليون وافد 

تقريبا يف منت�سف عام 2013م )انظر امللحق 1(.

�ضكل )1(: تطور ن�ضب الوافدين من اإجمايل ال�ضكان يف ال�ضلطنة )1993 – 2013م(

الفرتة )2010-2013م(  اإىل 24.1% يف  لي�سل  �سنوات  ثالث  للوافدين يف  ال�سنوي  النمو  معدل  ارتفع  لقد 

مقارنة بـ 5.4% فقط يف الفرتة ما بني تعدادي )2003 – 2010م(.

خف�س  اإىل  الرامية  احلكومة  خلطط  معاك�سا  جاء  الوافدين  عدد  يف  حدث  الذي  الكبري  االرتفاع  هذا  اإن 

ال�سلطنة  اإن  اأ�سبابها حيث  لها  الزيادة  اأن هذه  بد  وال  التعمني(،  الوظائف)�سيا�سة  وتوطني  الوافدين  ن�سبة 

ت�سهد موؤخرا تطورا وا�ستكماال ملختلف البنى االأ�سا�سية اإ�سافة اإىل تنفيذ م�ساريع تنموية جديدة على م�ستوى 

ال�سلطنة: كم�ساريع تطوير املناطق ال�سناعية يف الدقم و�سحار ونزوى وغريها، وكذلك ا�ستحداث عدد من 

املطارات املحلية ) يف كل من �سحار والدقم وراأ�س احلد واأدم(، اإىل جانب تطوير املطارات احلالية )مطاري 

، وغريها من امل�ساريع ال�سخمة خالل ال�سنوات القادمة كم�سروع �سكك القطارات.
1

م�سقط و�ساللة(

 ، دقائق   )7( كل  واحد  فرد  مبقدار  العمانيني  يزداد  حني  يف  اأنه   )1( جدول  يف  ال�سكانية  ال�ساعة  وتو�سح 

فاإن الوافدين يزدادون مبقدار فردين، واإذا ا�ستمرت الزيادة العددية للوافدين بهذه ال�ساكلة فاإن العمانيني 

�سيكونون االأقل يف ال�سلطنة خالل �سبع �سنوات فقط.

http://motc.gov.om :1- موقع وزارة النقل واالت�ساالت

1.7 مليون وافد في 
السلطنة في منتصف عام 
2013م بزيادة في حدود 
24.1% عن عددهم في 

عام 2010م.



8

جدول )1( : ال�ضاعة ال�ضكانية لل�ضلطنة ح�ضب اجلن�ضية لعام 2013م

الوافدون البيان العمانيون

1،683،204 املجموع الكلي منت�سف 2013 2،172،002

152،763 ال�سنة 79،442

12،730 ال�سهر 6،620

419 اليوم 218

17 ال�ساعة 9

2 7 دقائق 1

اأما على م�ستوى املحافظات فمن املالحظ اأن مقدار الزيادة يف عدد الوافدين بني عامي 2012م و 2013م جدول 

)2(،  فاقت نظريتها للعمانيني يف جميع املحافظات ما عدا  حمافظتي الداخلية والظاهرة.  ففي الو�سطى مثال 

بلغت الزيادة العددية للوافدين حوايل اأربع اأ�سعاف العمانيني تقريبا.

جدول )2( : ال�ضاعة ال�ضكانية لل�ضلطنة ح�ضب املحافظات واجلن�ضية بني عامي )2012م و 2013م(

�سمال الباطنةالداخليةالربمييم�سندمظفارم�سقط

وافدعماينوافدعماينوافدعماينوافدعماينوافدعماينوافدعماين

16،50345،9986،65416،9258872،2241،7435،30610،9308،15415،68724،681ال�سنة

1،3753،8335551410741851454429116801،3072،057ال�سهر

4512618462651530224368اليوم

ال�سلطنةالو�سطىالظاهرة�سمال ال�سرقيةجنوب ال�سرقيةجنوب الباطنة

وافدعماينوافدعماينوافدعماينوافدعماينوافدعماينوافدعماين

9،52011،0636،3878،3545،5317،7464،8283،4297722،98879،442152،763ال�سنة

79392253269646164640228664249662012،730ال�سهر

26301723152113928218419اليوم

كما اأن اأكرب حمافظة يف الزيادة العددية للوافدين هي حمافظة م�سقط، اإذ بلغت حوايل 46 األف ن�سمة )30% من 

جممل زيادة الوافدين على م�ستوى ال�سلطنة(: اأي ما يفوق اإجمايل �سكان حمافظة الو�سطى.

30 % من الزيادة 
العددية للوافدين كانت 

في محافظة مسقط
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2- التوزيع اجلغرايف للوافدين وجن�ضياتهم:

التي  ال�سلطنة من حمافظة الأخرى وفقا  ملدى توافر عوامل اجلذب  الوافدين على حمافظات  يتباين توزيع 

االقت�سادية  وبوؤرتها  البالد  فيها عا�سمة  اأن حمافظة م�سقط  العمل. ومبا  توفر فر�س  تتلخ�س معظمها يف 

وتتوفر فيها الكثري من امل�ساريع وال�سركات العاملة التي ت�ستقطب العاملني ب�سكل كبري خ�سو�سا يف م�ساريع 

البنى االأ�سا�سية واالإن�ساءات فمن الطبيعي اأن حتوي على العدد االأكرب للوافدين يف ال�سلطنة عام 2013م تليها 

للوافدين حيث بلغت %1  ن�سبة  اأقل  الو�سطى وم�سندم فيتواجد بهما  اأما حمافظتا  الباطنة.  حمافظة �سمال 

فقط لكل منهما. 

�ضكل )2( : التوزيع الن�ضبي للوافدين ح�ضب املحافظات عام 2013م

امل�سدر: بيانات منت�سف العام 2013م، ن�سرة اإح�ساءات ال�سكان، املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.

اأن  نف�سها فنجد  املحافظة  للوافدين على م�ستوى  الن�سبي  للتوزيع  بالن�سبة  اأما 

ثالث حمافظات )م�سقط وظفار والربميي( قد بلغت فيها ن�سبة الوافدين اأكرث 

من ن�سف �سكانها )جدول 3( وهذا بطبيعة احلال يعك�س مدى اخللل الكبري 

على الرتكيبة ال�سكانية بهذه املحافظات. 

ومن املالحظ اأن �ستًا من اأ�سل اأحد ع�سر حمافظة ترتفع فيها ن�سب الوافدين 

عن الن�سبة امل�ستهدفة )33%( حيث ت�سل اأعالها يف حمافظة م�سقط حوايل 

61% من اإجمايل �سكانها؛ االأمر الذي جعل عدد �سكان املحافظة يفوق املليون ن�سمة )وهو ما ي�سكل 30% من 

�سكان ال�سلطنة(. كما تنخف�س يف املحافظات االأخرى لت�سل اأدناها يف حمافظة الداخلية حيث بلغت حوايل 

23% من �سكانها.

٪42

٪11

ظفار

٪12

�ضمال 

الباطنة

م�ضقط

ظفار

م�ضندم

الربميي

الداخلية

�ضمال الباطنة

جنوب الباطنة

جنوب ال�رشقية

�ضمال ال�رشقية

الظاهرة

الو�ضطى

غري مبني

٪42

٪11٪5

٪12

٪5

٪5

٪5

٪3 ٪7

٪1

٪3
٪1

مسقط هي المحافظة 
الوحيدة التي يفوق عدد 

سكانها المليون نسمة
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امل�سدر: بيانات منت�سف العام 2013م، ن�سرة اإح�ساءات ال�سكان، املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.

* مت احت�ساب موؤ�سر االرتفاع على اأ�سا�س اأن ن�سبة )33%( هي الن�سبة الطبيعية املعتدلة بناء على ما ورد يف كلمة جاللته يف �سيح ال�ساخمات 
بوالية بهالء.

** ي�سمل بيانات  الفئة غري املبينة  .

جدول )3( : اأعداد �ضكان ال�ضلطنة ح�ضب النوع ون�ضب الوافدين على املحافظات وموؤ�ضر االرتفاع 

لعام 2013م

ن�سبة الوافدين %   موؤ�سر االرتفاع* االإجمايل الوافدون العمانيون  املحافظات

60.9 1155861 704209 451652 م�سقط

50.7 369625 187555 182070 ظفــــــار

34.8 37259 12959 24300 م�سندم

50.6 96613 48866 47747 الربميي

22.9 387111 88537 298574 الداخلية

32.8 638574 209646 428928 �سمال الباطنة

24.3 343707 83587 260120 جنوب الباطنة

32.4 258275 83747 174528 جنوب ال�سرقية

35.4 233938 82901 151037 �سمال ال�سرقية

26.2 178841 46927 131914 الظاهرة

47.4 40151 19019 21132 الو�سطى

43.7 3855206 1683204 2172002  ال�سلطنة **

                      اأقل من 33%                               اأكرث من %33
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وبالن�سبة للتوزيع على م�ستوى الواليات فيختلف من والية الأخرى ح�سب توافر املقومات والعوامل املالئمة لهم، 

اأكرث من  فيها  يتمركز  وم�سقط(  وال�سيب  و �ساللة ومطرح  اأن خم�س واليات فقط وهي )بو�سر  فنجد مثال 

األف  اأكرث من 100  ن�سف الوافدين يف ال�سلطنة ككل كما يو�سحه ال�سكل )3(، وجتاوز عدد الوافدين فيها 

ن�سمة لكل منها.

�ضكل )3( : التوزيع الن�ضبي للوافدين على واليات ال�ضلطنة منت�ضف عام 2013م

امل�سدر: بيانات منت�سف العام 2013م، ن�سرة اإح�ساءات ال�سكان، املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.

م�ستوى  على  الوافدين  ال�سكان  عدد  يف  االأكرب  الوالية  بو�سر  والية  وتعترب 

ال�سلطنة اإذ بلغت ن�سبتهم فيها 40% من اإجمايل الوافدين مبحافظة م�سقط، 

و17% من اإجمايل الوافدين يف ال�سلطنة .

17% من إجمالي 
وافدي السلطنة 

يقطنون والية بوشر

م�ضقط

مطرح

بو�رش

ال�ضيب

�ضالله

باقي الوليات

٪6

٪11

٪49 ٪17

٪10

٪7
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�ضكل )4( : ن�ضب الوافدين من اجمايل �ضكان الواليات عام 2013م

امل�سدر: بيانات منت�سف العام 2013م، ن�سرة اإح�ساءات ال�سكان، املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.

ويو�سح امللحق )5( توزيع الوافدين على الواليات حيث من املالحظ كذلك اأن واليات املزيونة ومق�سن ورخيوت 

و�سلكوت و�سدح يف حمافظة ظفار وال�سنينة يف حمافظة الربميي هي اأقل الواليات يف عدد الوافدين اإذ مل 

ت�سكل ن�سبتهم جمتمعة �سوى 0.03% من جملة الوافدين يف ال�سلطنة.

كما من املالحظ اأي�سا اأن اأكرب ن�سبة للوافدين من جممل �سكان الوالية نف�سها هو يف والية م�سقط حيث بلغت

حوايل 84 % ، واأن اأقلها يف والية املزيونة البالغة    0.6 % فقط .
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تتنوع جن�سيات العمالة الوافدة يف ال�سلطنة جدول )4( اإذ اأن اأغلبها يفد من البلدان التي تعاين من الت�سخم 

ال�سكاين وقلة املوارد االقت�سادية وارتفاع ن�سب الباحثني عن عمل فيها مما ي�سطرها اإىل البحث عن فر�س 

العمل يف الدول التي حتتاج اإىل العمالة الوافدة، وغالبًا ما تكون هذه العمالة رخي�سة الأن ما تك�سبه من 

اأموال ينا�سب ب�ساطة احلالة املعي�سية يف بلدانها. 

جدول )4( : توزيع العمالة الوافدة على اجلن�ضيات االأبرز  من حيث العدد ح�ضب النوع لعام 2013م 

% املجموع اأنثى ذكر

40.3 603،465 32،542 570،923 هندي

31.6 47،3879 14364 459515 بنغالدي�ضي

14.9 22،3014 966 222،048 باك�ضتاين

2.8 42،342 41،847 495 اثيوبي

1.8 27،609 26،926 683 اندوني�ضي

1.8 27،597 18،289 9،308 فلبيني

0.9 13،123 3،546 9،577 نيبايل

0.8 12،377 5،852 6،525 �ضريالنكي

3.3 49،795 10،252 39،543 جن�ضيات عربية

1.7 25،076 8،260 16،816 جن�ضيات اأخرى

100.0 1،498،277 162،844 1،335،433 املجموع

واأكرثها  باقي اجلن�سيات،  تقريبا من  االآ�سيوية على %95  ت�ستحوذ اجلن�سيات 

اللتان �سكلتا  الهندية والبنغالدي�سية  الن�سبة والعدد هما اجلن�سيتان  من حيث 

العربية مل  اأن اجلن�سيات  كذلك  املالحظ  كما من  الوافدين.  72% من جممل 

ت�سكل �سوى 3.3% فقط، واأن اأكرثهم من اجلن�سية امل�سرية اإذ �سكلوا ما ن�سبته 

48.3% من اجلن�سيات العربية.

اأما بالن�سبة للنوع فاإن اأكرث اجلن�سيات يتفوق فيها عدد الذكور على االإناث ما 

ن�سبته 89% من جممل  االإناث فيها جمتمعة ما  التي �سكل  والفلبينية  االأثيوبية واالإندوني�سية  عدا اجلن�سيات 

الوافدين بها، ذلك اأن غالب هذه العمالة تكون عمالة منزلية.

 الغالبية العظمى 
من الوافدين 

في السلطنة من 
جنسيات آسيوية
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3- الرتكيب النوعي والعمري للوافدين:

االإناث وذلك  اأكرث من  الذكور  ت�ستقبل  الوافدة  للعمالة  امل�ستقبلة  الدول  اأن  املعروف  فاإنه من  بطبيعة احلال 

الأن معظم االأعمال التي ت�ستند اإليهم ال تتنا�سب مع طبيعة املراأة؛ كما �سيت�سح ذلك يف توزيعهم على املهن. 

وبالتايل فاإن ن�سبة الوافدين الذكور يف ال�سلطنة تبلغ حوايل خم�سة اأ�سعاف عدد االإناث الوافدات. وهذا ما 

ت�سبب يف ارتفاع ن�سبة النوع لديهم اإىل 498 ذكر لكل 100 اأنثى. و�ساهمت هذه الن�سبة  يف ارتفاع ن�سبة النوع 

لل�سلطنة ككل لتبلغ 185 ذكرا لكل 100 اأنثى لنف�س العام.

�ضكل )5( : التوزيع الن�ضبي للوافدين ح�ضب النوع عام 2013م

امل�سدر: بيانات منت�سف العام 2013م، ن�سرة اإح�ساءات ال�سكان، املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.

�ضكل )6( ن�ضب النوع للوافدين وفقا للفئات العمرية عام 2013م

٪17
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كما اأن اأكرب فئة من حيث ن�سبة النوع هي )55-59( �سنة والبالغة 808.5  ذكر لكل 100 اأنثى لينخف�س بعد 

عمر ال�ستني �سنة ب�سكل كبري جدا حتى ي�سل اأدناها يف الفئة  )+80( �سنة البالغة حوايل 56 ذكرا لكل 100 

اأنثى فقط.

الرتكيب العمري للوافدين:

يالحظ يف ال�سكل )7(  اأن اأكرب فئة عمرية هي الفئة )25-29( �سنة حيث بلغت ما ن�سبته حوايل 26% من 

جممل الوافدين، وكلما ارتفعت الفئات العمرية كلما قلت ن�سبتها لت�سل اإىل 1.2% للفئات )60 �سنة فاأكرث(.

�ضكل )7( : الهرم ال�ضكاين للوافدين يف عام 2013م

امل�سدر: بيانات منت�سف العام 2013م، ن�سرة اإح�ساءات ال�سكان، املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.

االإناث  الذكور على  الوافدين  الكبري يف عدد  االرتفاع  ال�سكاين حيث جند  الهرم  انتظام  يت�سح عدم  كذلك 

وكذلك ات�ساع الهرم يف الفئات العمرية املنتجة اقت�ساديا ب�سكل عام )20-59( �سنة اإذ �سكلت حوايل %92 

من جمملهم.

ن�ضبة االإعالة ال�ضكانية للوافدين:

يق�سد بن�سبة االإعالة ال�سكانية هو عدد االأطفال دون �سن اخلام�سة ع�سرة من العمر وكبار ال�سن )65 �سنة 

. وهو موؤ�سر ي�ستخدم للداللة على مدى 
2

فاأكرث( املقابل لكل مائة فرد يف �سن العمل اأي يف الفئة )15-64 �سنة(

.
3

ارتفاع اأو انخفا�س اأعباء االإعالة املرتبطة بالرتكيب العمري

2- املكتب املرجعي لل�سكان وامل�سروع العربي ل�سحة االأ�سرة، 2009م، دليل ال�سكان، ط 4 ، القاهرة، �س 80 .

3- املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات،الرتكيب العمري للعمانيني، 2013م، م�سقط.
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وتبلغ ن�سبة االإعالة ال�سكانية للوافدين 6.1 فردا معاال فقط لكل 100 فرد يف �سن العمل عام 2013م، مقارنة بـ 

63 معاال بالن�سبة للعمانيني؛ وياأتي هذا االنخفا�س يف قيمة املوؤ�سر للوافدين اأن غالبيتهم العظمى هم يف �سن 

العمل وهذا ما و�سحه الهرم ال�سكاين ال�سابق �سكل )7(.

اأما ن�سبة االإعالة ل�سغار ال�سن )اأقل من 15 �سنة( فقد بلغت 5.7 معاال، مقارنة بـ 0.4 فقط بالن�سبة لكبار 

ال�سن )+65( �سنة.

وعلى م�ستوى املحافظات )جدول 5( فيالحظ اأن كل املحافظات فيها اأقل من فردين معالني حيث تبلغ اأق�ساها 

يف حمافظة م�سقط البالغة 1.8 فردا لكل 100 فرد يف �سن العمل، واأدناها يف حمافظة الو�سطى البالغة 0.2 

فقط. 

جدول )5( : ن�ضبة االإعالة ال�ضكانية للوافدين على م�ضتوى املحافظات عام 2013م

ن�ضبة االإعالة )65+( )64-15( )14-0( املحافظة

1.8 4،257 691،626 8،326 م�ضقط

1.0 572 185،637 1،346 ظفار

0.8 29 12،859 71 م�ضندم

1.2 188 48،282 396 الربميي

0.8 167 87،800 570 الداخلية

0.8 406 207،938 1،302 �ضمال الباطنة

0.8 138 82،937 512 جنوب الباطنة

0.5 112 83،365 270 جنوب ال�ضرقية

0.4 81 82،580 240 �ضمال ال�ضرقية

0.7 52 46،622 253 الظاهرة

0.2 7 18،979 33 الو�ضطى

199.9 87 38،426 76،738 غري مبني

6.1 6،096 1،587،051 90،057 ال�ضلطنة

امل�سدر: بيانات منت�سف العام 2013م، ن�سرة اإح�ساءات ال�سكان، املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.

وجتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن الفئة غري املبينة بلغت فيها ن�سبة �سغار ال�سن )0-14( �سنة حوايل 81% وبالتايل 

اأدى اإىل ارتفاع عدد املعالني فيها اإىل حوايل 200 فرد؛ االأمر الذي اأدى اإىل ارتفاع ن�سبة املعالني الوافدين يف 

ال�سلطنة ككل لت�سل اإىل 6 اأفراد كما مت ذكره.
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    ثانيا: احلالة التعليمية واخل�ضائ�س القت�ضادية

اإذا ما مت ربط امل�ستوى التعليمي باملهن، �سيالحظ اأن معظم العمالة الوافدة يف ال�سلطنة حتمل موؤهالت دون 

الدبلوم العام اأو بدون موؤهل اأ�سال، عليه ي�ستنتج من ذلك اأن معظمهم يعملون يف املهن التي ال حتتاج �سوى 

.
4

مهارات ب�سيطة متعلقة بجزء �سيق من املهنة )العامل حمدود املهارات(

1-احلالة التعليمية:

نظرا لعدم توفر بيانات حديثة عن احلالة التعليمية ملجمل الوافدين فقد مت تناولها للوافدين العاملني ؛ نظرا 

الأنهم ي�سكلون ما ن�سبته 89 % تقريبا من جممل الوافدين عام 2013م.

 حيث يو�سح �سكل )8( اأن حوايل 45% من الوافدين العاملني يحملون موؤهال دون الدبلوم العام، واأن اأكرث 

من ربعهم بدون موؤهل درا�سي، واأن اأ�سحاب املوؤهالت العالية )دبلوم تخ�س�سي فاأعلى( ال ميثلون �سوى %10 

تقريبا.

�ضكل )8( : التوزيع الن�ضبي للوافدين للعاملني يف القطاع اخلا�ص ح�ضب امل�ضتوى التعليمي عام 2013م

امل�سدر: الن�سرة االإح�سائية ال�سهرية، يوليو 2013م، املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.

كما يت�سح كذلك اأن الوافدين الذكور تتفوق ن�سبتهم على االإناث يف خمتلف امل�ستويات التعليمية ما عدا موؤهل 

دبلوم تخ�س�سي فاأعلى.

4- وزارة االقت�ساد الوطني،الكتاب الرابع: ت�سميم تعداد ال�سكان وامل�ساكن، املجلد الثالث: الوثائق، التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ساآت 2003م.
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املرافقون

184927

)٪11(

العاملون

1498277

)٪89(

حوالي ثلثي القوى 
العاملة في السلطنة 
هي عمالة وافدة عام 

2010م

2-اخل�ضائ�ص االقت�ضادية:

لقد عملت دول جمل�س التعاون اخلليجي - عمومًا -  على تعزيز وجود العمالة  الوافدة فيها؛ وذلك ل�سبب مهم 

ينح�سر يف �سد احلاجة لالأيدي العاملة ال�سرورية الإجناز العديد من امل�ساريع اال�ستثمارية التنموية؛ وخا�سة 

بعد اأن بداأت عوائد الرثوات النفطية يف ال�سبعينيات ت�سكل حافزا كبريا وم�سجعا للبدء يف التنمية ال�ساملة يف 

معظم دول املجل�س.

ومن الطبيعي اأن تعتمد هذه الدول على العمالة الوافدة ب�سورة رئي�سية؛ وذلك 

ل�سد  كفاءتهم  وعدم  املواطنني  من  �سكانها  عدد  قلة  منها:  جوهرية  الأ�سباب 

ناهيك عن  املطلوبة،  واملهارة  قلة اخلربة  اإىل  اإ�سافة  العمل،  �سوق  احتياجات 

قابلية العمالة االأجنبية على التكيف يف كافة االأعمال بالرغم من تنوع م�ساعبها 

.
5

وظروفها

 لقد �ساهمت العمالة الوافدة بال�سلطنة يف دفع حركة التنمية واالإ�سراع يف

 تنفيذ خمططاتها املختلفة من خالل توزعها على مواقع متنوعة ومتعددة يف امل�ساريع االقت�سادية املختلفة

م�ستفيدة بذلك من ارتفاع االأجور يف ال�سلطنة خ�سو�سا ومنطقة اخلليج عموما مقارنة ببلدانهم االأ�سلية.

فالغاية االأوىل لقدوم الوافدين اإىل ال�سلطنة  هي احل�سول على فر�س العمل املتاحة، اإذ اأن 89% منهم يعملون 

عام 2013م )�سكل 9(. كما اأن االأيدي العاملة الوافدة ت�سكل الن�سبة االأكرب من جممل العاملني يف ال�سلطنة 

حيث بلغت ن�سبتهم 59% تقريبا مبختلف القطاعات ح�سب بيانات تعداد 2010م، و 83% تقريبا من العاملني 

يف قطاعي اخلدمة املدنية والقطاع اخلا�س عام 2013م.

�ضكل )9( : الوافدون العاملون ومرافقوهم عام 2013م

امل�سدر: الن�سرة االإح�سائية ال�سهرية، يوليو  2013م، املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.

لقد بلغ معدل النمو ال�سنوي للعمالة الوافدة 6.1% خالل الفرتة )2003-2010م( ، وتربر هذه الزيادة يف 

القوى العاملة الوافدة عقب عام 2003م بزيادة حجم اال�ستثمار الوطني واالأجنبي وزيادة االإنفاق على م�ساريع 

، خ�سو�سا 
6

البنية االأ�سا�سية يف الدولة االأمر الذي ا�ستلزم ا�ستجالب اأيدي عاملة وافدة ل�سد احتياجات التنمية

يف الفرتة االأخرية )2010-2013م( والتي منت فيها العمالة الوافدة مبعدل كبري بلغ 27.7 %.

5-اأبوعم�سة، د.حممد كمال، العمالة االأجنبية يف دول اخلليج )احلا�سر وامل�ستقبل(، ق�سية �سهر �سبتمرب/2011م، مركز اأ�سبار للدرا�سات والبحوث والإعالم.

6- وزارة االقت�ساد الوطني، 2011م، خ�سائ�س القوى العاملة يف �سلطنة عمان من واقع بيانات م�سح القوى العاملة 2008م، م�سقط.
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العمالة الوافدة ح�ضب نوع الكفيل:

�ضكل )10( التوزيع الن�ضبي للعمالة الوافدة ح�ضب نوع الكفيل عام 2013م

تقت�سي القوانني ال�سارية يف ال�سلطنة اأن يكون ا�ستقدام العمالة الوافدة مكفوال من قبل اأ�سخا�س اأو موؤ�س�سات. 

وت�سري البيانات اإىل 14.7% من العمالة الوافدة يعملون بكفالة اأفراد، بينما 85.3% منهم يعملون حتت كفالة 

موؤ�س�سات حكومية اأو خا�سة. ومن املالحظ اأن ن�سبة االإناث اللواتي حتت كفالة اأفراد بلغت اأكرث من الن�سف 

لكونهن عمالة منزلية.

احلالة العملية للعمالة الوافدة ح�ضب القطاع:

�ضكل )11( : التوزيع الن�ضبي للوافدين العاملني ح�ضب النوع  والقطاع عام 2013م

        

امل�سدر: الن�سرة االإح�سائية ال�سهرية، يوليو  2013م، املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.
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تتوزع العمالة الوافدة يف ال�سلطنة على ثالث قطاعات )حكومي، خا�س، عائلي( كما يت�سح من ال�سكل)11(، 

غري اأن هذا التوزيع غري متجان�س بني اجلن�سني. فنحو 90% من الذكور يعملون بالقطاع اخلا�س، يف حني اأن 

هذه الن�سبة ال تتعدى بني الوافدات 17%، بينما تزيد ن�سبتهن يف القطاع العائلي اإىل 72% كونهن يف الغالب 

عمالة منزلية.

العمالة الوافدة ح�ضب نوع الن�ضاط االقت�ضادي:

جدول )6( : التوزيع الن�ضبي للعمالة الوافدة التي حتمل بطاقات عمل �ضارية املفعول يف القطاع اخلا�ص 

ح�ضب الن�ضاط االقت�ضادي حتى نهاية فرباير2013م

املجموع اإناث ذكور نوع الن�ضاط

5.6 0.2 6.2 الزراعة وال�سيد واحلراجة

0.1 0.0 0.1 �سيد االأ�سماك

1.1 0.6 1.2 التعدين وا�ستغالل املحاجر

11.9 0.6 13.1 ال�سناعات التحويلية

0.1 0.0 0.1 اإمدادات الكهرباء والغاز واملياه

44.4 1.2 49.1 االإن�ساءات

11.7 2.5 12.7

 جتارة اجلملة والتجزئة واإ�سالح املركبات ذات املحركات والدراجات

النارية وال�سلع ال�سخ�سية واالأ�سرية

5.6 1.5 6.1 الفنادق واملطاعم

2.0 1.2 2.1 النقل والتخزين واالت�ساالت

0.3 0.4 0.2 الو�ساطة املالية

3.9 1.9 4.1 االأن�سطة العقارية واالإيجارية والتجارية

0.9 4.4 0.5 التعليم

0.5 2.6 0.2 ال�سحة والعمل االجتماعي

2.3 2.2 2.3 اأن�سطة اخلدمة املجتمعية، االجتماعية وال�سخ�سية واالأخرى

9.5 80.6 1.9 االأ�سر اخلا�سة التي تعني اأفرادًا الأداء االأعمال املنزلية

0.1 0.2 0.05 املنظمات والهيئات الدولية

0.005 0.003 0.005 اأكرث من ن�ساط

100.0 100.0 100.0 اإجمايل العاملني

امل�سدر: الن�سرة االإح�سائية ال�سهرية، مار�س  2013م، املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.

العاملني  اإجمايل  من  الن�سف  بحوايل  االإن�ساءات  قطاع  يف  الذكور  الوافدين  العاملني  تركز  املالحظ  من 

الذكور يليها ال�سناعات التحويلية بن�سبة 13%. اأما بالن�سبة للوافدات االإناث فقد تركزن ب�سكل كبري يف االأ�سر 

اخلا�سة التي تعني اأفراد الأداء االأعمال اإذ �سكلن حوايل 81% من جملة الوافدات العامالت بال�سلطنة. كما 

اأن اأقل تركز للوافدين هو يف ن�ساط املنظمات والهيئات غري االإقليمية اإذ اإن ن�سبتهم كانت اأقل من 0.1% من 

جممل العاملني.
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غالبية العمالة 
الوافدة من اإلناث 

هي عمالة منزلية

بلغت تحويالت 
العمالة الوافدة  اكثر 
من 3 مليارات ريال  
عماني عام 2012م

العمالة الوافدة ح�ضب املهنة:

جدول )7( : التوزيع الن�ضبي للعمالة الوافدة التي حتمل بطاقات عمل �ضارية املفعول يف القطاع اخلا�ص 

ح�ضب املجموعات املهنية حتى نهاية فرباير  2013م

املجموع اإناث ذكور املجموعة املهنية

2.8 1.5 3.0 مديرو االإدارة العامة واالأعمال

4.8 4.7 4.8 االخت�سا�سيون يف املوا�سيع العلمية والفنية واالإن�سانية

4.4 5.9 4.2 الفنيون يف املوا�سيع العلمية والفنية واالإن�سانية

0.2 0.1 0.2 املهن الكتابية

4.1 1.5 4.4 مهن البيع

19.9 86.1 12.8 مهن اخلدمات

5.9 0.0 6.4 مهن الزراعة وتربية احليوانات والطيور وال�سيد

6.1 0.3 6.8 مهن العمليات ال�سناعية والكيميائية وال�سناعات الغذائية

51.7 0.0 57.6 املهن الهند�سية االأ�سا�سية وامل�ساعدة

100.0 100.0 100.0 اإجمايل العاملني

امل�سدر: الن�سرة االإح�سائية ال�سهرية، مار�س  2013م، املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.

االأ�سا�سية  الهند�سية  املهن  يف  يعملون  الوافدين  ن�سف  من  اأكرث  اأن  يت�سح 

امل�ساعدة، كما اأن اأكرث من ثالثة اأرباع العامالت االإناث يعملن يف مهن اخلدمات 

للذكور  اخلدمات  مهن  اأما  ذكره،  مت  كما  املنازل  عامالت  على  ت�ستمل  والتي 

كاحلالقني واخلياطني وغريهم؛ ف�سكلت حوايل 13% من جممل العاملني.

 
7
االآثار االقت�ضادية واالجتماعية للعمالة الوافدة يف دول اخلليج العربي

عموما وال�ضلطنة خ�ضو�ضا :

هناك العديد من االآثار املرتتبة على ا�ستقدام العمالة الوافدة، والتي ينبغي الوقوف عليها ملعرفة حجم امل�ساكل 

التي توؤثر على االقت�ساد واملجتمع حا�سرا وم�ستقبال. 

• االآثار االقت�ضادية :	

عمل ب�سبب مناف�سة العمالة الوافدة للقوى - 1 عن  تفاقم م�سكلة الباحثني 

العاملة الوطنية يف �سوق العمل.

هذه - 2 ت�سكل  زيادة التحويالت املالية للعمالة الوافدة اإىل بلدانها، حيث 

ملوارد ال�سلطنة وت�سرب خمزون كبري من العمالت  التحويالت ا�ستنزافًا 

االأجنبية ال�سعبة اإىل خارج بلدانها: حيث اإن حتويالت العمالة الوافدة قد بلغت اأكرث من 3 مليارات ريال 

 اأي 10% تقريبا من الناجت االإجمايل لل�سلطنة لنف�س العام.
8

عماين عام 2012 م 

 7- العمالة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي )التحديات واحللول(، جملة االقت�سادي اخلليجي العدد )24( �سنة 2013م.

8- املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات، الكتاب االح�سائي ال�سنوي 2013م، م�سقط .
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ال�سلطنة من - 3 اأ�سواق  واإغراق  اأعداد العمالة الوافدة  برامج تنمية املوارد الب�سرية يف ظل تزايد  اإعاقة 

هذه العمالة التي تقبل العمل باأجور منخف�سة، وهذا يعيق ت�سغيل املواطنني وحرمانهم من فر�س تطوير 

قدراتهم ومهاراتهم. 

 زيادة ال�سغط على ال�سلع واخلدمات حيث حت�سل العمالة الوافدة واأ�سرهم على خدمات التعليم وال�سحة - 4

وا�ستخدام املرافق العامة دون مقابل اأو مبقابل رمزي  وا�ستفادتهم من الدعم املقدم لكثري من اخلدمات 

مما يوؤدي اإىل زيادة النفقات العامة وهو االأمر الذي ي�ساهم يف ارتفاع العجز يف املوازين العامة .

اجلدير بالذكر هنا اأن العمالة الوافدة حني حت�سل على فر�س عمل خارج بلدانها فاإنها بذلك ت�سهم يف تعزيز 

االقت�ساد يف بلدانها االأ�سلية من خالل التحويالت املالية الكبرية ، ومن جهة اأخرى اأن العمالة الوافدة كونها 

البلدان  يف  العمل  فر�س  على  ال�سغط  خففت  قد  تكون  بذلك  فاإنها  بلدانها  خارج  عمل  فر�س  على  ح�سلت 

االأ�سلية االأمر الذي ي�ساهم يف انخفا�س معدالت الباحثني عن عمل لديهم.

• االآثار االجتماعية :	

هناك العديد من امل�ساكل االجتماعية الكثرية واملتنوعة ترافق العمالة الوافدة وتوؤثر على املجتمعات اخلليجية 

ومتا�سكها، فكثري منها تتنوع دياناتها وعاداتها وتقاليدها وثقافاتها مما ي�ساهم يف:

تفاقم معدالت اجلرمية بني �سفوفهم وارتكاب اجلرائم: فقد اأو�سحت بيانات �سرطة عمان ال�سلطانية اأن - 1

.
9

63% من اجلناة عام 2012م هم وافدون

التاأثري على الهوية العربية والتقاليد االإ�سالمية، وكذلك التاأثري على ن�ساأة االأطفال ب�سبب رعاية املربيات - 2

االآ�سيويات لهم.

 9- �سرطة عمان ال�سلطانية، االإدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائية، االإح�سائية اجلرمية، 2012م .
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اخلال�ضة

اإجمايل  من   %43.7 ن�سبتهم  بلغت  حيث  ال�سلطنة،  يف  الوافدين  خل�سائ�س  حتليال  الدرا�سة  هذه  تناولت 

ال�سكان منت�سف عام 2013م. وقد تفوق عدد الذكور على االإناث بن�سبة 83% مقابل 17% لالإناث. حيث �سكلت 

االإعالة االقت�سادية لهم 6.1 فرد  وبلغت  الوافدين.  الربع من جممل  العمرية )25-29( �سنة حوايل  الفئة 

معال لكل 100 فرد يف �سن العمل يف عام 2013م.

كذلك ازداد عدد ال�سكان الوافدين مبقدار 153 األفا تقريبا بني منت�سف عامي )2012 و 2013م(. وارتفع معدل 

النمو يف الفرتة )2010-2013م( لي�سل اإىل 24.1%. اأما بالن�سبة لتوزيعهم اجلغرايف ح�سب املحافظات فقد 

ت�سدرت حمافظة م�سقط من حيث العدد. كما اأن والية بو�سر بها اأكرب عدد من اإجمايل الوافدين بال�سلطنة.

وا�ستحوذت اجلن�سيات االآ�سيوية على اأكرث من 95% من الوافدين يف ال�سلطنة عام 2013م.

وبالن�سبة للحالة التعليمية فاإن اأغلب الوافدين من الذكور واالإناث العاملني عام 2013م هم اللذين يحملون 

موؤهل درا�سي دون الدبلوم العام حيث بلغت ن�سبتهم حوايل 45% منهم. كما ات�سح اأن حوايل ن�سف الوافدين 

الذكور عام 2013م يعملون يف مهن االإن�ساءات، واأن اأكرث من اأربعة اأخما�س العامالت الوافدات االإناث يعملن 

لدى االأ�سر اخلا�سة التي تعني اأفرادًا الأداء االأعمال املنزلية.



املالحق
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ملحق )1( : اأعداد الوافدين ون�ضبهم يف ال�ضلطنة ح�ضب النوع للفرتة )1993 – 2013م(

2003م*1993م*

املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

1،177،707839،9362،018،0741،313،2391،027،5762،340،815اإجمايل ال�ضكان

422،597111،820534،417412،699146،558559،257الوافدون

%35.8813.3126.5031.4314.2623.90

2013م**2010م*

املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

1،612،4081،161،0712،773،4792،502،2351،352،9713،855،206اإجمايل ال�ضكان

6218181943258161431،401،621281،5831،683،204الوافدون

%38.6016.8029.4056.020.843.7

امل�سدر: *بيانات تعدادات 1993م و 2003م و 2010م.

** بيانات منت�سف العام 2013م، ن�سرة اإح�ساءات ال�سكان، املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.

ملحق )2( : توزيع الوافدين ح�ضب حمافظات ال�ضلطنة يف منت�ضف عام 2013م

املجموع اإناث ذكور املحافظة

704،209 116،716 587،493 م�سقط

187،555 21،619 165،936 ظفار

12،959 1،618 11،341 م�سندم

48،866 7،832 41،034 الربميي

88،537 13،475 75،062 الداخلية

209،646 29،711 179،935 �سمال الباطنة

83،587 13،237 70،350 جنوب الباطنة

83،747 12،300 71،447 جنوب ال�سرقية

82،901 7،832 75،069 �سمال ال�سرقية

46،927 6،865 40،062 الظاهرة

19،019 849 18،170 الو�سطى

115،251 49،529 65،722 غري مبني

1،683،204 281،583 1،401،621 ال�سلطنة

امل�سدر: بيانات منت�سف العام 2013م، ن�سرة اإح�ساءات ال�سكان، املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.
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ملحق )3( توزيع الوافدين ح�ضب الفئات العمرية ون�ضبة النوع لعام 2013م

ن�ضبة 

النوع
% املجموع اإناث ذكور الفئات العمرية

105.9 1.92 32،307 15،688 16،619 4 - 0

106.8 1.92 32،260 15،598 16،662 9 - 5

109.9 1.51 25،490 12،144 13،346 14 - 10

111.5 1.04 17،514 8،281 9،233 19 - 15

483.5 10.08 169،621 29،070 140،551 24 - 20

605.2 25.92 436،227 61،860 374،367 29 - 25

629.5 19.42 326،867 44،806 282،061 34 - 30

515.0 13.41 225،766 36،708 189،058 39 - 35

604.2 10.08 169،595 24،085 145،510 44 - 40

668.8 6.64 111،684 14،528 97،156 49 - 45

664.6 4.22 71،031 9،290 61،741 54 - 50

808.5 2.66 44،855 4،937 39،918 59 - 55

498.8 0.83 13،891 2،320 11،571 64 - 60

250.5 0.23 3،863 1،102 2،761 69 - 65

119.0 0.07 1،213 554 659 74 - 70

75.8 0.03 580 330 250 79 - 75

56.0 0.03 440 282 158 80+

497.8 100 1،683،204 281،583 1،401،621 املجموع

امل�سدر: بيانات منت�سف العام 2013م، ن�سرة اإح�ساءات ال�سكان، املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.
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ملحق )4( : توزيع العمالة الوافدة ح�ضب احلالة التعليمية يف عام 2013م

املجموع اإناث ذكور

22،430 2،026 20،404 اأمي

412،320 42،753 369،567 يقراأ ويكتب

144،510 18،802 125،708 ابتدائي

526،930 53،543 473،387 اإعدادي

215،522 14،618 200،904 ثانوي

51،441 7،816 43،625 دبلوم

4،778 12،679 69،493 جامعي

82،172 714 4،064 دبلوم عايل

5،503 979 4،524 ماج�ضتري

2،404 513 1،891 دكتوراه

30،267 8،401 21،866 غري مبني

1،498،277 162،844 1،335،433 املجموع

امل�سدر: الن�سرة االإح�سائية ال�سهرية، يونيو  2013م، املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.

 

ملحق )5( : توزيع الوافدين على واليات ال�ضلطنة لعام 2013م

الوالياتاملحافظات

2013

اإجمايل عدد ال�سكان 

الوافدين

ن�سبة الوافدين من 

اإجمايل �سكان الوالية

ن�سبة الوافدين 

من اإجمايل �سكان 

ال�سلطنة

ط
ق

�ض
م

108،88483.66.469م�سقط

163،87975.79.736مطرح

13،39120.90.796العامرات

284،30277.816.891بو�سر

125،78738.07.473ال�سيب

7،96616.40.473قريات

704،20960.941.837اجلملة

م
د

ن
�ض

م

7،84533.80.466خ�سب

3،54643.90.211دبا

1،13833.60.068بخا

43016.70.026مدحا

12،95934.80.770اجلملة



29

ر
فا

ظ

179،52660.010.666�ساللة

8904.90.053طاقه

2،02613.70.120مرباط

781.80.005رخيوت

4،00332.30.238ثمريت

491.80.003�سلكوت

510.60.003املزيونة

334.50.002مق�سن

81519.40.048�سليم وجزر احلالنيات

841.60.005�سدح

187،55550.711.143اجلملة

ي
مي

رب
ل
ا

47،71953.12.835الربميي

98915.80.059حم�سة

15831.70.009ال�سنينة

48،86650.62.903اجلملة

ة
ي
خل

دا
ل
ا

28،66628.31.703نزوى

13،71419.10.815بهالء

5،41627.60.322منح

2،83612.40.168احلمراء

6،91730.00.411ادم

11،12021.60.661ازكي

13،88120.80.825�سمائل

5،98720.10.356بدبد

88،53722.95.260اجلملة

ة
ن
ط

با
ل
 ا

ل
ما

�ض
93،59447.75.560�سحار

13،92422.10.827�سنا�س

10،98628.00.653لوى

39،49530.22.346�سحم

11،63218.30.691اخلابورة

40،01527.42.377ال�سويق

209،64632.812.455اجلملة

ة
ن
ط

با
ل
 ا

ب
و

ن
ج

22،06521.71.311الر�ستاق

1،94513.80.116العوابي

3،98017.60.236نخل

2،76118.00.164وادي املعاول

33،61830.21.997بركاء

19،21824.41.142امل�سنعة

83،58724.34.966اجلملة
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ة
ي
ق

ر
�ض

ل
 ا

ب
و

ن
ج

37،56639.12.232�سور

9،16730.60.545الكامل والوايف

9،47124.60.563جعالن بني بوح�سن

22،34927.61.328جعالن بني بو علي

5،19440.50.309م�سريه

83،74732.44.975اجلملة

ة
ي
ق

ر
�ض

ل
 ا

ل
ما

�ض

21،91248.21.302اإبراء

33،09233.81.966امل�سيبي

15،54145.20.923بدية

6،49830.00.386القابل

1،71715.70.102وادي بني خالد

4،14117.60.246دماء والطائني

82،90135.44.925اجلملة

ة
ر

ه
ظا

ل
ا

39،22628.42.330عربي

3،97418.90.236ينقل

3،72719.10.221�سنك

46،92726.22.788اجلملة

ى
ط

�ض
و

ل
ا

5،92973.60.352هيما

5،08530.60.302حموت

4،65552.30.277الدقم

3،35051.00.199اجلازر

19،01947.41.130اجلملة

7-115،251غري مبني

43.7-1،683،204ال�ضلطنة

امل�سدر: بيانات منت�سف العام 2013م، ن�سرة اإح�ساءات ال�سكان، املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.
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امل�ضادر

1 -http://motc.gov.om :موقع وزارة النقل واالت�ساالت 

املكتب املرجعي لل�سكان وامل�سروع العربي ل�سحة االأ�سرة، 2009م، دليل ال�سكان، ط 4 ، القاهرة، - 2

�س 80 .

املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات،الرتكيب العمري للعمانيني، 2013م، م�سقط.- 3

الكتاب الرابع: ت�سميم تعداد ال�سكان وامل�ساكن، املجلد الثالث: الوثائق، وزارة االقت�ساد الوطني، - 4

التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ساآت 2003م، م�سقط.

�سهر - 5 ق�سية  وامل�ستقبل(،  )احلا�سر  اخلليج  دول  يف  االأجنبية  العمالة  كمال،  د.حممد  عم�سة،  اأبو 

�سبتمرب/2011م، مركز اأ�سبار للدرا�سات والبحوث واالإعالم.

وزارة االقت�ساد الوطني، 2011م، خ�سائ�س القوى العاملة يف �سلطنة عمان من واقع بيانات م�سح - 6

القوى العاملة 2008م ، املديرية العامة لالإح�ساءات االجتماعية، م�سقط.

العمالة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي )التحديات واحللول(، جملة االقت�سادي اخلليجي العدد - 7

)24( �سنة 2013م.

 املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات ،الكتاب االح�سائي ال�سنوي ،2013م، م�سقط.- 8

عمان - 9 �سرطة  اجلنائية،  والتحقيقات  للتحريات  العامة  االإدارة  2012م،  اجلرمية  االإح�سائية 

ال�سلطانية.

املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات، الن�سرة االإح�سائية ال�سهرية، يوليو  2013م، م�سقط.- 10

ال�سكان، - 11 اإح�ساءات  ن�سره  2013م،  العام  منت�سف  بيانات  واملعلومات،  لالإح�ساء  الوطني  املركز 

م�سقط.

املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات، الن�سرة االإح�سائية ال�سهرية، مار�س  2013م، م�سقط .- 12
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