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من خطاب جاللة السلطان
هيثم بن طارق المعظم 

- حفظه اهلل ورعاہ -

   إن شــراكة المواطنيــن فــي صناعــة حاضــر 
مــن  أساســية  دعامــة  ومســتقبلها  البــاد 
أن  علــى  ونحــرص  الوطنــي  العمــل  دعامــات 
كفلهــا  التــى  بحقوقهــا  المــرأة  فيــه  تتمتــع 
إلــى  جنبــا  الرجــل  مــع  تعمــل  وأن  القانــون 
جنــب فــي مختلــف المجــاالت خدمــًة لوطنهــا 
الدائمــة  رعايتنــا  علــى  مؤكديــن  ومجتمعهــا، 
لهــذة الثوابــت الوطنيــة التــى ال نحيــد عنهــا 

بشــأنها. نتســاهل  وال 

22 فبراير 2020
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المقدمــــــــــــة

   لقــد ارتقــت المــرأة العمانيــة فــي العهــد 
الميمــون فــي جميــع المجــاالت وتمكنــت 
فــي جميــع القطاعــات، وجميــع التشــريعات 
المــرأة،  حقــوق  أنصفــت  قــد  والقوانيــن 
حيــث ال يوجــد أي تمييــز حســب الجنــس فــي 
النظــام األساســي  عمــان وفــق  ســلطنة 

للدولــة.

   وضمــن احتفــاالت الســلطنة بيــوم المــرأة 
قــام  عــام   مــن كل  أكتوبــر   17 العمانيــة 
والمعلومــات  لإلحصــاء  الوطنــي  المركــز 
والــذي  اإلحصائــي  الكتيــب  هــذا  بإصــدار 
يشــتمل علــى مؤشــرات تعكــس مــا وصلــت 
إليــه المــرأة العمانيــة فــي جميــع المجــاالت، 
ومــدى تمكينهــا فــي مختلــف القطاعــات.

   ويعتبر هذا اإلصدار الخامس من سلسلة 
اإلحصاءات المجتمعية في عام 2021م.



السكـــــــــــــــــان

الفصل األول
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السكــــــــــــــــــان
- حجـــــــم السكـــــــــــــــــــــــان :

بلــغ عــدد الســكان العمانييــن )2,735,966( نســمة بنهايــة ديســمبر 2020م، وبنســبة 61.1 % مــن 	 
إجمالــي الســكان في الســلطنة.

78.2% نسبة اإلناث العمانيات من إجمالي اإلناث في السلطنة.	 

12.7% معدل ارتفاع عدد اإلناث العمانيات عام 2020م مقارنة بعام 2016م.	 

شكل )1(: التوزيع العددي والنسبي للسكان العمانيين حسب الجنس لعامي )2016 و 2020م( 

2016 1,225,390
%50.5%49.5

%50.4%49.6

1,202,435

1,378,5612020

إناث ذكور

1,357,405
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تشكل نسبة النساء العمانيات نصف عدد العمانيين. 	 

40% من اإلناث تركزن في محافطتي شمال الباطنة ومسقط.	 

شكل )2(: السكان العمانيين حسب الجنس والمحافظات بنهاية ديسمبر 2020م

 

%49.6

ذكور إناث

ظفار

الوسطى

مسندم

البريمي

الظاهرة

شمال الشرقية

جنوب الشرقية

جنوب الباطنة

مسقط

شمال الباطنة

الداخلية

12,336

16,685

35,754

80,679

95,328

106,254

111,246

174,588

180,470

269,942

271,883

12,615

17,557

36,991

81,377

95,663

108,837

113,384

176,627

183,387

272,581

277,272
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تتســاوى نســبة الجنــس فــي عامــي 2016م و 2020م، حيــث بلغــت 102 ذكــر مقابــل كل 100 	 
أنثــى. 

تصــدرت محافظــة مســندم النســبة األعلــى للجنــس، فقــد بلغــت 105 ذكــرًا مقابــل كل 100 أنثــى 	 
فــي عــام 2020م، وأدناهــا فــي محافظــة شــمال الشــرقية100٫ ذكــر مقابــل كل 100 أنثــى. 

شكل )3(: نسبة الجنس حسب المحافظات لعامي )2016 و 2020م(

2020 2016

ظفار

الوسطى

مسندم

البريمي

الظاهرة

شمال الشرقية

جنوب الشرقية

جنوب الباطنة

مسقط

شمال الباطنة

الداخلية

104

103

108

108
103

105
105

105

99

100

100

100

98

102

102

101

102

102

102

101

101

100
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النســبة األعلــى مــن العمانييــن تركــزت فــي فئــة األطفــال )0-17( ســنة خـــال عامــي 2016 و 	 
2020م، حيــث شــكلوا 41.5% مــن إجمالــي العمانييــن فــي عــام 2016م وارتفعــت إلــى %43.4 

فــي عــام 2020م.

ــام 2016م إلــى 	  انخفـــــــضت نســبة الــــشباب )18-29( ســنة لــكا الجنســين مــن 23.8% فــي عــــــ
ــام 2020م . 20.1% فــي عـــ

شــكلت الفئــة العمريــة )30-59( ســنة فــي عــام 2020م حوالــي 30.9% ثلــث العمانييــن 0.9%،أما 	 
كبــار الســن )60 ســنة فأكثــر (، بلغــت نســبتهم 6% فــي كا العاميــن.

شكل )4(: عدد العمانيين حسب الجنس والفئات العمرية لعامي )2016 و 2020م(

الفئات العمرية

)17-0(

)29-18(

)59-30(

)60+(

2016 2020

603,432 583,125512,495 494,156

292,792 283,743

349,847 349,342

70,256 75,194

278,937 270,483

423,935 419,060

71,257 84,737
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- الخصوبـــــــــــــــــة :

انخفضت معدالت الخصوبة من 4  أطفال لكل ألف إمرأة في سن اإلنجاب )15-49( سنة في عام 	 
2016م إلى 3.5 طفل لكل ألف إمراة في ســــــــن اإلنجاب لعام 2020م .

ُسجلت أعلى معدالت للخصوبة العمرية في الفئة العمرية )25 – 29سنة( لكا العامين. 	 

شكل )5(: معدالت الخصوبة العمرية للعمانيات ) طفل لكل ألف إمرأة( لعامي ) 2016 و 2020م(

الفئات العمرية

)19-15(

)24-20(

)29-25(

)34-30(

)39-35(

)44-40(

)49-45(

2016

2020

13.7

11

7.4

9.1

11587.2

219.2

207.7

157.6

68.8

151.6

71.2

189.9

189.6
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التعليـــــــــــــــــم

الفصل الثانـــي
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التعليــــــــــــــم
- األميــــــــــــــــــة : 

انخفضت معدالت األمية للسكان العمانيين من 4% في عـــــام 2016م إلى 2.9% في عام	 
2020م.  

شكل )6(: معدالت األمية لعامي ) 2016 و 2020م( حسب الجنس

2016

2020

7.3

5.21.6

2.6
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انخفضت أعداد الدارسين في مراكز محو األمية من 6,935 في العام الدراسي 2017/2016م 	 
إلى 295 في العام الدراسي 2021/2020م.

الدراسيين 	  العامين  كا  في  األمية  محو  مراكز  في  للدارسين  األعلى  النسبة  اإلنــاث  شكلت 
)2017/2016م و 2021/2020م ( بنسبة )97.5% و 95.6%( على التوالي.

شكل )7(: أعداد الدارسين في مراكز محو األمية  للعامين الدراسيين )2017/2016م و 2021/2020م ( 
حسب الجنس

2017/2016م

 2021/2020م

6,763

28213

172
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- التعليــــــــــم ما قبل المدرســـــــــي :
- ريـــاض األطفـــــــــــــــال :

 
انخفض عدد الطلبة العمانيين الدارسين في رياض األطفال في العام الدراسي 2021/2020م 	 

بمقدار 27.7 ألف طالب وطالبة مقارنة بالعام الدراسي  2017/2016م.

تتقارب أعداد للجنسين في العامين الدراسيين ) 2017/2016 - 2021/2020م(.	 

شكل )8(: عدد الطلبة العمانيين في رياض األطفال حسب الجنس في العامين الدراسيين
 ) 2017/2016 و 2021/2020م(

)2021/2020م( )2017/2016م(

32,78919,106

18,833 32,884
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- التعليــــــــــم المدرســـــــــي :

- المــــدارس الحكوميــــــــــــــة :

بلغ عدد الطلبة العمانيين الدارسين بالمدارس الحكومية  652.6 ألف طالب وطالبة في العام 	 
الدراسي 2021/2020م، بمعدل ارتفاع بلغ 20.1% عن العام الدراسي 2017/2016م.

50.7% من الطلبة العمانيين الدارسين في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2021/2020م 	 
هم ذكور و 49.3% إناث وهي نفس النسب بالنسبة للعام الدراسي 2017/2016م. 

)2021/2020م(

)2017/2016م(

1,725

1,893

748,308

826,165

ارتفـــــــع
 عدد المــــــــــــدارس

ارتفـــــــع
 عدد الطــــــــــــالب

طالبمدرسة
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شكل )9(: عدد الطلبة في المدارس الحكومية حسب الجنس في العامين الدراسيين
 ) 2017/2016 و 2021/2020م(

- المــــدارس الخاصــــــــــــــــــــــة : 

انخفض عدد الطلبة العمانيين في المدارس الخاصة للعام الدراسي 2021/2020م بمعدل بلغ 	 
5.9% مقارنة بالعام الدراسي 2017/2016م.

أعداد الذكور تفوق أعداد اإلناث في كا العامين.	 

شكل )10(: عدد الطلبة في المدارس الخاصة حسب الجنس في العامين الدراسيين
 ) 2017/2016 و 2021/2020م(

)2021/2020م(

)2017/2016م(
ذكور

إناث

ذكور

إناث

330,916
321,690

273,531
269,491

)2021/2020م(

)2017/2016م(

17,127

17,660
26,355

24,296
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اإللتحاق بالتعليــــــــــــــــــــــــــم :

- نسب اإللتحـــــــاق بالصفـــــــــــــــــوف: 

الــدراســي 	  للعام   )10  –  5( الصفوف  فــي  واإلنـــاث  للذكور  اإلجــمــالــي  اإللتحاق  نسب  ترتفع 
2020/2019م.

شكل )11(: نسب اإللتحاق اإلجمالي والصافي حسب الصفوف والجنس لعام 2020/2019م

نسبة
اإللتحاق

 اإلجمالي

نسبة
اإللتحاق
 الصافي

100.7

100.3

97.1

96.6
89.8

78.4

90
77.4

102
94.2

102.5
95.2

)4-1(
)10-5(

)12-11(
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- التعليــــــــم العالــــــــــــي : 
- المقبولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون:

انخفض عدد الطلبة العمانيين المقبولين في مؤسسات التعليم العالي بنسبة 2.6% ما بين 	 
العامين األكاديمي 2016/2015م و 2020/2019م.

أعداد اإلناث المقبوالت في مؤسسات التعليم العالي تفوق أعداد الذكور في كا العامين.  	 

شكل )12(: أعداد الطلبة العمانيين المقبولين  في مؤسسات التعليم العالي في العامين األكاديمي 
)2016/2015 و 2021/2020م( حسب الجنس

ذكور

إناث

)2021/2020م(

)2016/2015م(

14,969

15,121

17,804

17,101
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- الخريجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون:

األكاديمي 	  الــعــام  فــي  طالبة  و  طالب   23,108 مــن  الخريجين  العمانيين  الطلبة  عــدد  ارتفع 
2016/2015م إلى 23,338 طالب وطالبة في العام األكاديمي 2020/2019م.

ارتفعت نسبة اإلناث العمانيات الخريجات في العام األكاديمي 2020/2019م بمعدل بلغ %1.4 	 
مقارنة بالعام الدراسي 2016/2015م.       

شكل )13(: أعداد الطلبة الخريجين من مؤسسات التعليم العالي في العامين األكاديمي 
)2016/2015 و 2020/2019م( حسب الجنس

ذكور

إناث

2020/2019م

)2016/2015م(

9,301

14,037

9,266

13,842



الصحــــــــــــــــــــــــة
والصحة اإلنجابية 

الفصل الثالــــث
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الصحة والصحة اإلنجابية 
                                                                                                

- الصحـــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
- العمر المتوقع عند الوالدة :

انخفض العمر المتوقع عند الوالدة لكا الجنسين من 76.9 في عام 2016م ليصل إلى 76.0 	 
في عام 2020م.

العمر المتوقع عند الوالدة لإلناث أعلى من الذكور .	 

شكل )14(: العمر المتوقع عند الوالدة حسب الجنس للفترة )2016 - 2020م(

79.379.2
75.2

78.6
73.9

74.7

79.2

79.1
75.0

74.8

ذكور

إناث

2020

2019

2018

2017

2016
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- المواليــــــــــــد والوفيـــــــــــــــــات :

انخفض عدد المواليد العمانيين األحياء لكا الجنسين في عام 2020م بمعدل بلغ 5.6% مقارنة 	 
بعام 2016م. 

انخفض معدل المواليد الخام للعمانيين في عام 2020م بمقدار 5.5 مولود  لــــكل 1000 من 	 
الســـكان مقارنة بعام 2016م.

  
شكل )15(: عدد المواليد العمانيين األحياء حسب الجنس لعامي )2016 و 2020م(

شكل )16(: معدل المواليد الخام للعمانيين ) طفل لكل 1000 من السكان ( للفترة )2016 - 2020م(

20162020

39,189 38,083 40,22141,647

20162017201820192020

33.733.5
32.2

30.3

28.2

ذكور

إناث
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ارتفع معدل الوفيات الخام للعمانيين في عام 2020م بمقدار 0.3 وفاة  لكل 1000 من الســكان 	 
مقارنة عن عام 2016م.  

شكل )17(: معدل الوفيات الخام للعمانيين ) لكل 1000 من السكان ( للفترة )2016 - 2020م(

ارتفع عدد حاالت الوفاة للعمانيين من 7,399 حالة وفاة في عام 2016م إلى 8,668 حالة وفـــــاة 	 
في عام 2020م.

بعام 	  اإلنــاث  بعدد  مقارنة  2020م  عام  العمانيات في  لإلناث  الوفاة  حاالت  ارتفاع  نسبة   %24
2016م.

شكل )18(: عدد حاالت الوفاة للعمانيين حسب الجنس لعامي )2016 و 2020م(

20162017201820192020

2.92.9

2.72.7

3.2

ذكور

إناث

2020

5,078 3,590

2016

2,8924,507
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- العوز المناعي المكتسب )األيــــدز(:

و 	   2016( عامي  بين  المكتسب  المناعي  بالعوز  المصابين  المرضى  اإلرتفاع في  9.7% معدل 
2020م(.

نسب اإلناث المصابات بالعوز المناعي تنخفض عن الذكور في كا العامين ) 2016 و 2020م ( 	 
حيث بلغت نسبتهن )25.4% و 19.7% ( على التوالي.

شكل )19(: عدد المصابين بالعوز المناعي المكتسب حسب الجنس لعامي )2016 و 2020م(

2020م 	  لعام  المكتسب  المناعي  العوز  بفيروس  المصابين  لألشخاص  الوفيات  عدد  انخفض 
بمقدار 16 حالة وفاة مقارنة بعام 2016م.

شكل )20(: عدد حاالت الوفاة للمصابين بالعوز المناعي المكتسب حسب الجنس لعامي )2016 و 2020م(

ذكور

إناث

ذكور

إناث

2020

7 0

2016

221

2020

118 29

2016

34100
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- وفيات األطفــــــــال الرضـــــــع: 

12.6% معدل انخفاض وفيات األطفال الرضع العمانيين لعام 2020م مقارنة بعام 2016م.	 

29.1% معدل انخفاض الذكور لعام 2020م، و 12.4% معدل انخفاض اإلناث لنفس العام. 	 

شكل )21(: أعداد وفيات األطفال الرضع العمانيين حسب الجنس لعامي 2016 و 2020م

شكل )22(: معدالت وفيات األطفال الرضع العمانيين واألطفال األقل من 5 سنوات 
) لكل 1000 مولود حي ( لعامي 2016 و 2020م

322282

433307 ذكور

إناث

معدل وفيات األطفال العمانيين الرضع
 )لكل 1000 مولود حي(

معدل وفيات األطفال العمانيين أقل من
 5 سنوات  )لكل 1000 مولود حي(

2016

2016

2020

11.7

9.2

9.3

7.6

2020



المرأة العمانية
2021م

25 24

- وفيات األمهـــــــــــــــــــــــــات : 

2016م، إلى 	  100,000مــولــود حي في عام  13.4وفــاة لكل  ارتفع معدل وفيات األمهات من 
29.4 لكل 100,000مولود حي في عام 2020م.

شكل )23(: معدل وفيات األمهات لكل 100,000مولود حي للفترة )2016 - 2020م( 

20162017201820192020

13.4

20.2

29.4

15.114.1
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القوى العاملـــــــــــة

الفصل الرابـــــع
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القوى العاملــــــــــــــة       
                                                                                        

- العالقة بقوة العمــــــــــــــل :

المشتغلين هم 	  إجمالي  )15سنة فأكثر( مشتغلون٫ 73% من  العمانيين  إجمالي  46.8% من 
ذكور، و 27% إناث.

إجمالي 	  الذكور من  باحثون عن عمل، شكل  فأكثر( هم  )15سنة  العمانيين  إجمالي  4.1% من 
الباحثين عن عمل ما نسبته 37.5% واإلناث %62.5.  

شكل )24(: عدد العمانين )15 سنة فأعلى( حسب الجنس والعاقة بقوة العمل )تعداد 2020م( 

ذكور إناث

يعمل

غير نشط

باحث عن عمل

203,007

545,773

40,879

548,824

243,460

24,559
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- المشتغلــــــــــــــــــــون : 

751,831 عدد العمانيين )15 سنة فأكثر( المشتغلين حسب تعداد 2020م.	 
 

تتقارب نسب العاملين العمانيين في القطاعين ) الحكومي و الخاص (، حيث بلغت نسبتهم من 	 
إجمالي المشتغلين العمانيين )46.4% و 46.6%( على التوالي حسب تعداد 2020م.

 
شكل الذكور من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي ما نسبته 74.7% واإلناث %25.3 	 

أما بالنسبة للذكور العاملين في القطاع الخاص٫ بلغت نسبتهم 72.8% واإلناث %27.2.   •

شكل )25(: عدد العمانين المشتغلين )15 سنة فأعلى( حسب الجنس ونوع القطاع )تعداد 2020م( 

ذكور

إناث

القطاع الخاص

القطاع الحكومي

القطاع العائلي

القطاع األهلي

أخرى

255,190
95,188

260,940
88,260

32,234

445

15

18,731

820

8
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- الحــــــــــالة العمليــــــــــــــــة : 

82.2% من المشتغلين العمانيين )15سنة فأكثر( يعملون بأجر: 73.8% منهم ذكور و %26.2 	 
إناث.

 
79.6% من اإلناث المشتغات يعملن بأجر. 	 

  جدول )1(: عدد العمانين المشتغلين )15 سنة فأعلى( حسب الجنس والحالة العملية )تعداد 2020م( 

 المجموع إناث ذكورالحالة العملية

11,6462,86714,513صاحب عمل
456,185161,585617,770يعمل بأجر

80,99338,555119,548يعمل لحسابه 
548,824203,007751,831المجموع

- النساء فــــــي المناصب العليا )مديرو اإلدارة العامة واألعمال و المستثمرون العاملون( :  

شكلت اإلناث العمانيات ما نسبته 31% من إجمالي مديري اإلدارة العامة واألعمال والمستثمرين 	 
العاملين 
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جدول )2(: عدد العمانين المشتغلين )15 سنة فأعلى( حسب الجنس والمهنة )تعداد 2020م(

اإلجماليإناثذكورالمحافظات

70,15531,445101,600مديرو االدارة العامة واألعمال و المستثمرون العاملون

70,59539,228109,823االختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية واالنسانية

45,11453,57298,686الفنيون في المواضيع العلمية والفنية واالنسانية

147,35039,005186,355المهن الكتابية

7,9205,92713,847مهن البيع

67,7279,07876,805مهن الخدمات

33,0912,57235,663مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد

15,68117,06932,750مهن العمليات الصناعية والكيمائية والصناعات الغذائية

89,2103,47292,682المهن الهندسية االساسية المساعدة

1,9811,6393,620غير مبين

548,824203,007751,831اإلجمالي
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- المحافظـــــــــــــــــات : 

42.1% من المشتغلين العمانيين )15سنة فأكثر( تركزوا في محافظتي مسقط وشمال الباطنة.	 
 

46.3% من اإلناث المشتغالت و 40.5% من الذكور المشتغلين تركزوا في محافظتي مسقط 	 
وشمال الباطنة.

جدول )3(: عدد العمانين المشتغلين )15 سنة فأعلى( حسب الجنس والمحافظات )تعداد 2020م(

اإلجماليإناثذكورالمحافظات

113,84357,967171,810مسقط
45,51919,60165,120ظفار

7,3192,1819,500مسندم
12,4194,88317,302البريمي
73,12520,88494,009الداخلية

108,44836,104144,552شمال الباطنة
71,68022,26193,941جنوب الباطنة

41,20312,63853,841جنوب الشرقية
36,59614,27050,866شمال الشرقية

33,7879,95643,743الظاهرة
4,8852,2627,147الوسطى
548,824203,007751,831اإلجمالي



المرأة العمانية
2021م

33 32
 

- الفئات العمريــــــــــــــــــــــــــة : 

أكثر من نصف )57.5%( المشتغلين ) 15سنة فأكثر ( تركزوا في الفئة العمرية )26 – 40 (سنة	 

  جدول )4(: عدد العمانين المشتغلين )15 سنة فأعلى( حسب الجنس الفئات العمرية )تعداد 2020م( 

اإلجماليإناثذكورالفئات العمرية

7,0651,8168,881أقل من 20
25-2154,08810,17364,261
30-26103,00834,898137,906
35-31108,31348,883157,196
40-3691,27345,651136,924
45-4166,56528,77995,344
50-4641,95113,61455,565
55-5126,3327,49233,824
60-5620,0465,04425,090

60+30,1836,65736,840
548,824203,007751,831اإلجمالي

- المستوى التعليمـــــــــــــــي : 

أكثر من ثلث )39.8%( المشتغلين )15 سنة فأكثر( حاصلين على مؤهل الدبلوم العام.	 

فأعلى،و 	  بكالوريوس  مؤهل  على  حاصات  فأكثر(  )15سنة  المشتغالت  اإلنــاث  من   %36.7
43.2% من الذكور المشتغلين )15سنة فأكثر( حاصلين على مؤهل الدبلوم العام. 



35 المرأة العمانية34
2021م

 

 جدول )5(: عدد العمانين المشتغلين )15 سنة فأعلى( حسب الجنس والمستوى التعليمي )تعداد 2020م( 

 اإلجمالي إناث ذكور المستوى التعليمي

13,5125,68919,201أمي 

25,2737,80233,075يقرأ ويكتب 

156,28228,788185,070دون الدبلوم العام 

237,18662,002299,188الدبلوم العام 

34,10323,67357,776دبلوم ىالتعليم العالي

81,89774,555156,452بكالوريوس فأعلى

5714981,069غير مبين 

548,824203,007751,831اإلجمالي 

- الــتخـــــــــــــــــــــــصص : 

57% من المشتغلين )15 سنة فأكثر ( لديهم تخصص في اإلدارة والمعامات التجارية والتربية 	 
والهندسة والتقنيات ذات الصلة.

27% من اإلناث المشتغالت لديهن تخصص تربية، و27% من الذكور المشتغلين )15 سنة فأكثر( 	 
لديهم تخصص في الهندسة والتقنيات ذات الصلة.



المرأة العمانية
2021م

35 34

  جدول )6(: عدد العمانين المشتغلين )15 سنة فأعلى( حسب الجنس والتخصص )تعداد 2020م( 

 اإلجماليإناثذكورالتخصص

5,8866,92912,815العلوم الطبيعية والفيزيائية

9,4938,12917,622تكنولوجيا المعلومات

30,5685,38235,950الهندسة والتقنيات ذات الصلة

1,6701,1262,796العمارة واإلنشاء

405138543الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة به

3,91611,72415,640الصحة

14,69026,44841,138التربية

26,82417,62944,453اإلدارة والمعامات التجارية

15,53814,00329,541المجتمع والثقافة

1,2612,9554,216الدين والفلسفة

1,5941,9253,519الفنون اإلبداعية

45105150الخدمات الشخصية

3,2641,5874,851غير مبين

115,15498,080213,234اإلجمالي 
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- الحرفيــــــــــــــــــــــــــــون :

23.6% معدل ارتفاع المشتغلين في الصناعات الحرفية بين عامي 2016م و 2020م.	 

بعام 	  2020م مقارنة  لعام  الحرفية  الصناعات  العامات في  اإلناث  نسبة  ارتفاع  23.8% معدل 
2016م.  

	  أعداد اإلناث العامالت في الصناعات الحرفية تفوق أعداد الذكور في كا العامين.

شكل )26(:عدد المشتغلين في الصناعات الحرفية حسب الجنس لعامي 2016 و 2020م

20162020

2,3702,890 17,20621,301
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- المسجلون في صناديق التقاعـــــــــــــد :

و 	  2016م  عامي  بين   %41.8 بنسبة  التقاعد  صناديق  في  المسجلين  المتقاعدين  عدد  ارتفع 
2020م.

2020م( و68.7% نسبة ارتفاع 	  )2016م و  37.5% نسبة ارتفاع الذكور المتقاعدين بين عامي 
اإلناث المتقاعدات بين العامين.

أكثر من نصف )52%( اإلناث اللواتي تركن الخدمة لعام 2020م كان سببها االستقالة.	 

حوالي ثلث اإلناث المتقاعدات عام 2020م يتقاضين راتبا من ) 200 وأقل من 400( ريال عماني.	 

شكل )27(:عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق التقاعد لعامي 2016 و 2020م

20162020

72,734100,020 11,74519,810

المتقاعدون

 المسجلون في

 صناديق التقاعد



الوضع االجتماعــــــي

الفصل الخامس
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الوضع اإلجتماعي
- الحماية اإلجتماعيــــــــــة:
- الضمان اإلجتماعــــــــــــــــــــي : 

انخفاض في أعداد األسر المستفيدة من الضمان اإلجتماعي من  81,942 حالة في عام 2016م 	 
إلى 72,836 حالة في عام 2020م. بنسبة انخفاض بلغت 11% بين عامي 2016 و 2020م.

 
60% من إجمالي 	  الحاالت المستفيدة حيث شكلن ما نسبته  من  تحتل النساء النسبة األعلى 

الحاالت المستفيدة من الضمان االجتماعي في عام 2020م .
 

جدول )7(: أعداد األسر المستفيدة من الضمان اإلجتماعي ونسبة اإلناث  صاحبات العاقة لعامي 2016 و 2020م

2020 2019 2018 2017 2016 البيان

72,836 74,029 76,377 79,487 81,942 أعداد األسر

%60.2 %60 %59 %59 %58.3 نسبة اإلناث المستفيدات 
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- الـــــــــــــعّضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل : 

إرتفــاع عــدد دعــاوي النســاء العّضــل مــن 108 حالــة فــي عــام 2016م  إلــى 121 حالــة فــي عــام 2020م و 
بنســبة ارتفــاع 12% مــا بيــن العاميــن . 

شكل )28(: عدد دعاوي العضل بالمحكمة العليا لعامي 2016 و 2020م

- اإلرشاد واإلستشارات األسريــــــــــة :

بنسبة 	  2020م  عام  في  الجنسين  لكا  واالستشارات  لإلرشاد  المعروضة  الحاالت  انخفضت 
21%عن العام 2016م.

جدول )8(: الحاالت المعروضة لإلرشاد واإلستشارات األسرية حسب الجنس لعامي 2016 و 2020

اإلجمالي إناث ذكور األعوام

57 54 3 2016

45 35 10 2020

20162020 108121
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- دار الرعاية اإلجتماعية للمسنين بالرستاق : 

ارتفع عدد النزالء في هذه الدار من 35 مسن في عام 2016م  إلى 40 مسن في عام 2020م، 	 
شّكل الذكور ما نسبته 77.5% من إجمالي النزالء في عام 2020م واإلناث %22.5.

 
جدول )9(: المسنون المستفيدون من دار الرعاية اإلجتماعية بالرستاق حسب الجنس لعامي 2016 و 2020م

اإلجمالي إناث ذكور السنوات

35 10 25 2016
40 9 31 2020

- الحالة الزواجيــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 
- وثائـــــــــق الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزواج :

انخفضت حاالت الزواج بين عامي 2016 و 2020م، حيث بلغ عدد وثائق الزواج 24,014 وثيقة في 	 
عام 2016م ، وانخفضت إلى 18,621 وثيقة في عام 2020م٫ أي بنسبة انخفاض بلغت %22.5 

    
محافظة شمال الباطنة هي األعلى في أعداد وثائق الزواج في عامي 2016 و 2020م 	 

20162020 75.7

معدل
 الزواج العام لكل
 1000من السكان



المرأة العمانية
2021م

43 42

جدول )10(: وثائق الزواج حسب المحافظات في عامي 2016 و 2020م

2020 2016 المحافظات

3،354 4,265 مسقط
1،514 2,303 ظفار
104 260 مسندم
366 590 البريمي

2،344 3,178 الداخلية
3،938 4,943 شمال الباطنة
2،372 3,083 جنوب الباطنة
1،681 1,840 جنوب الشرقية
1،546 1,741 شمال الشرقية
1،242 1,499 الظاهرة
160 312 الوسطى

18،621 24،014 اإلجمالي

جدول )11(: وثائق الزواج حسب الجنسية في عامي 2016 و 2020م

2020 2016 الجنسية

18،181 23،183 عماني + عمانية
41 82 عماني + خليجية
48 171 خليجي  + عمانية

210 259 عماني + وافدة
23 78 وافد  + عمانية

118 241 وافد + وافدة
18,621 24,014 اإلجمالي
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الــــطــــــــــــــالق : 

انخفاض حاالت الطالق في السلطنة بنسبة 8.3 % خال العامين 2016 و2020م ، حيث بلغ عدد 	 
وثائق الطاق 3٫736 في عام 2016م وانخفضت إلى 3,426 في عام 2020م .

 
وعلى مستوى المحافظات فإن محافظة مسقط هى األعلى بين باقي المحافظات في كا 	 

العامين  2016 و 2020م.

لللل 
لللللل 

للللل لل 
للل 2020ل 

لللل 
لللللل 

للللل لل 
للل  2016

20162020 0.80.7

معدل
الطالق الخام لكل
 1000من السكان
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جدول )12(: وثائق الطاق حسب المحافظات في عامي 2016 و 2020م

2020 2016 المحافظات

796 926 مسقط
546 580 ظفار
18 29 مسندم

102 149 البريمي
284 293 الداخلية
672 678 شمال الباطنة
322 330 جنوب الباطنة
301 305 جنوب الشرقية
201 253 شمال الشرقية
141 128 الظاهرة
43 65 الوسطى

3,426 3,736 اإلجمالي 

جدول )13(: وثائق الطاق حسب الجنسية في عامي 2016 و 2020م

2020 2016 الجنسية
3،178 3،389 عماني + عمانية

18 29 عماني + خليجية
18 49 خليجي  + عمانية
94 150 عماني + وافدة
9 14 وافد  + عمانية

109 105 وافد + وافدة
3,426 3,736 الجملة
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-األشخاص ذوو اإلعاقـــــــــــــــــة :

42,304 إجمالي عدد األشخاص ذوي اإلعاقة في السلطنة حسب بيانات تعداد 2020م.	 
 

60.7% من األشخاص ذوي اإلعاقة هم ذكور ، و 39.3% إناث.	 
 

22.2% من األشخاص ذوي اإلعاقة يتواجدون في محافظة شمال الباطنة.	 

9,394
شخص ذوي إعاقة

%38.1

%61.9

شمال الباطنة
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جدول )14(: التوزيع العددي لألشخاص ذوي اإلعاقة حسب المحافظات  والجنس )تعداد 2020م( 

اإلجماليإناثذكورالمحافظات

3,9862,7206,706مسقط
1,8531,0662,919ظفار

363199562مسندم
8034641,267البريمي
3,4032,5225,925الداخلية

5,8143,5809,394شمال الباطنة
3,3092,1495,458جنوب الباطنة

2,2161,2923,508جنوب الشرقية
1,9791,3443,323شمال الشرقية

1,7891,2012,990الظاهرة
145107252الوسطى
25,66016,64442,304اإلجمالي

- مراكز تنمية المرأة الريفية: 

شكل )31(: عدد المراكز والمتطوعات في مراكز تنمية المرأة الريفية لعام 2020م 

عدد المراكز

عدد المتطوعات

مراكز

متطوعة 35

4
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- جمعيات المرأة العمانية : 

ارتفع عدد الجمعيات من 62 جمعية عام 2016م موزعة على مختلف المحافظات في السلطنة 	 
إلى 65 جمعية في عام 2020م .

 
16.3% معدل إنخفاض عدد العضوات بين عامي 2016م و 2020م.	 

 جدول )15(: أعداد جمعيات المرأة العمانية والعضوات حسب المحافظات لعامي 2016 و 2020م
2020 2016

المحافظات
العضوات الجمعيات العضوات الجمعيات

1,159 5 503 5 مسقط
1,592 10 3,234 10 ظفار
588 4 475 4 مسندم
112 2 185 2 البريمي
679 10 632 9 الداخلية

1,632 7 1,777 7 شمال الباطنة
1,139 6 1,145 6 جنوب الباطنة
518 6 457 6 جنوب الشرقية
648 6 1,202 7 شمال الشرقية
431 4 356 3 الظاهرة
237 4 475 3 الوسطى

8,735 64 10,441 62 اإلجمالي



49 48

السالمة المروريــــــــة

الفصل السادس
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السالمة المروريــــــــــة
- الحوادث المرورية:

بلغ عدد الحوادث المرورية  1,341 حادثًا عام 2020م مقارنة ب 4,721 عام 2016م.	 
 

شكل اإلناث العمانيات ما نسبته 22% من إجمالي المصابين عام 2020م .	 
 

شكل )32(:عدد األشخاص العمانيين المصابين جراء الحوادث المرورية حسب الجنس لعامي 2016 و 2020م

بعام 	  مقارنة  2020م  عام  في  المرورية  الحوادث  جــراء  الوفاة  حــاالت  عدد  انخفاض  194مقدار 
2016م.

20162020 628

1,810

225

799

إناث

ذكور
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شكل اإلناث ما نسبته 13.9% من إجمالي وفيات الحوادث.	 

 
44.3% معدل انخفاض حاالت الوفاة للذكور العمانيين بين عامي 2016م و 2020م، و %48.4 	 

معدل انخفاص حاالت الوفاة لإلناث بين العامين.

شكل )33(:عدد األشخاص العمانيين المتوفين جراء الحوادث المرورية حسب الجنس لعامي 2016 و 2020م

20162020 64

368

33

205

ذكورإناث
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-رخص السياقـــــــــــــــــــــــــة :

ارتفع عدد رخص السياقة الجديدة للعمانيين عام 2020م بمعدل بلغ 3.3% مقارنة بعام 2016م.	 
 

لإلناث 	  بالنسبة  أما  2016م،  بعام  مقارنة   %2.4 بنسبة  2020م  عام  في  الذكور  عدد  انخفض 
ارتفعت نسبتهن في عام 2020م بمعدل بلغ 11.8% مقارنة بعام 2016م.

 

شكل )34(:عدد رخص القيادة الجديدة للعمانيين حسب الجنس لعامي 2016 و 2020م

20162020 19,348

28,472

21,624

27,789

ذكورإناث



المرأة العمانية
2021م

53 52

الحيازة العامـــــــــــة

الفصل السابــــــــع
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الحيازة العامـــــــــــة
- مالك األراضـــــــــــــــــــي:

تعداد 	  بيانات  األقل حسب  علي  واحدة  أرض  يملكون  الذين  العمانيين  عدد  إجمالي   698,364
2020م.

 
59.5% من العمانيين الحاصلين الذين يملكون أراضي هم ذكور و 40.5% هن إناث.	 

شكل )35(:عدد العمانيين ماك األراضي حسب الجنس ) تعداد 2020م(

698,364
283,081415,283

مجموع
 مالك األراضي

ذكورإناث
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-مالك المركـــــبات الخــــــاصة :

138.8 ألف عدد اإلناث الاتي يمتلكن مركبة خاصة واحدة على األقل وشكلن ما نسبته %20.9 	 
من إجمالي ماك المركبات الخاصة.

 

شكل )36(:عدد العمانيين ماك المركبات الخاصة حسب الجنس )تعداد 2020م(

664,012
138,847525,164

مجموع
 مالك المركبات

ذكورإناث
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