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ح�رضة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
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مقدمة
واقت�صادية  اجتماعية  ومتعددة،  مت�صعبة  اأبعادا  طياتها  يف  حتمل  العمل  �صوق  ق�صايا  اإن 

و�صيا�صية. ويعد تاأمني فر�ص العمل اإحدى الق�صايا املهمة التي �صغلت حيزا كبريا من الفكر 

يف  الدول  وتباين  ال�صعوب  اختالف  من  فبالرغم  املختلفة.  العامل  لدول  التنموي  واجلهد 

فيها  العمل تظل مت�صابهة  �صوق  اأن ق�صايا  اإال  الفكرية  واأيدلوجياتها  ثقافاتها وح�صاراتها 

ومتكررة واإن بتفا�صيل خمتلفة، فا�صتيعاب القوى العاملة وتاأمني الفر�ص الوظيفية واملواءمة 

ودور  الوظيفية  واحلوافز  االأجور  وق�صايا  العمل  �صوق  واحتياجات  التعليم  خمرجات  بني 

القطاعني العام واخلا�ص يف التوظيف، واأنظمة التقاعد وغريها من الق�صايا الزالت مثار 

الرتباطها  املجتمع  اأفراد  وجميع  بل  واملخططني  واالقت�صاد  املال  ورجال  ال�صا�صة  اهتمام 

باحلياة اليومية لالأفراد واالأ�صر.

اأولت اهتماما كبريا لق�صايا العمل وا�صتيعاب  و�صلطنة عمان - كغريها من دول العامل - 

الكوادر الوطنية يف �صوق العمل منذ ابتداء نه�صتها يف عام 1970م. ففي العقدين االأولني 

من عمر هذه النه�صة كانت العملية التنموية التي ابتداأت من ال�صفر يف حاجة ما�صة جلميع 

يف  حينها  العمل  ق�صايا  وانح�صرت  بالدولة.  والنهو�ص  التنمية  دعائم  لتاأ�صي�ص  كوادرها 

تاأمني النق�ص من االأيدي العاملة املوؤهلة - نتيجة لقلة عدد ال�صكان من جهة وقلة الكوادر 

املوؤهلة من جهة اأخرى - باال�صتعانة بالقوى العاملة الوافدة العربية منها واالأجنبية. وقد 

لعب القطاع احلكومي يف تلك الفرتة دورا كبريا يف ا�صتيعاب القوى العاملة الوطنية وال�صيما 

يف القطاعات اخلدمية واأهمها التعليم وال�صحة.

ومع تطور املجتمع ودوران عجلة التنمية تطور الكيان املوؤ�ص�صي املعني بق�صايا توفري فر�ص 

وزارة  واأ�صبحت  الق�صايا.  بهذه  املتعلقة  والقوانني  الت�صريعات  وتبلورت  للمواطنني،  العمل 

اخلدمة املدنية م�صوؤولة عن التوظيف يف موؤ�ص�صات القطاع العام اخلا�صعة لقانون اخلدمة 

اخلا�ص  القطاع  العمل يف  ق�صايا  تتوىل  العاملة  للقوى  م�صتقلة  وزارة  اأن�صئت  كما  املدنية، 

واأهمها توفري فر�ص العمل للمواطنني وفقا لقانون العمل العماين ال�صادر مبوجب املر�صوم 

ال�صلطاين رقم 2003/35م وتعديالته ال�صادرة مبوجب املرا�صيم ال�صلطانية 2006/74م 

املواطنني مبختلف  التعليم من  اأعداد خمرجات  تنامي  ومع  و2006/112م و2009/63م. 

امل�صتويات واملوؤهالت العلمية والتخ�ص�صات يف حقبة الت�صعينيات من القرن املا�صي والعقد 

القطاع اخلا�ص برزت ق�صايا  الوافدة يف  العمالة  القرن احلايل، وارتفاع حجم  االأول من 
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�صوق العمل باأوجهها املختلفة، واأهمها زيادة عدد املواطنني الباحثني عن عمل يف فرتة �صهد 

االأموال  با�صتقطاب روؤو�ص  ال�صلطنة فيها  انتعا�صا ملحوظا وبداأت  العماين  فيها االقت�صاد 

وال�صياحية وغريها. ويف  والتجارية  ال�صناعية  القطاعات  االأجنبية لال�صتثمار يف خمتلف 

مار�ص 2011م توجت ال�صيا�صات احلكومية املوجهة نحو ا�صتيعاب االأعداد املتزايدة لل�صباب 

الباحثني عن عمل بعدد من ال�صيا�صات التي اأمر بها املقام ال�صامي ل�صلطان البالد املفدى، 

و�صملت توفري فر�ص العمل لل�صباب الباحث عن عمل يف خمتلف قطاعات العمل اإىل جانب 

حت�صني امل�صتوى املعي�صي للمواطنني ال�صيما من خالل رفع قيمة االأجور واملعا�صات املمنوحة 

للموظفني واملتقاعدين.

وانطالقا من اأهمية دور املراأة يف دفع عجلة التنمية والتطور، اأولت احلكومة اهتماما كبريا 

املجتمع  يف  املراأة  خ�صو�صية  لرتاعي  العمل  ت�صريعات  و�صدرت  وت�صغيلها.  املراأة  بتعليم 

واأدوارها االجتماعية املتنوعة. فخ�ص�صت اأوقات عملها يف �صاعات معينة، وخ�ص�صت لها 

اإجازة مدفوعة االأجر لالأمومة والعدة يف حال الرتمل. 

وت�صتهدف هذه الدرا�صة اإلقاء ال�صوء على واقع املراأة العمانية يف �صوق العمل والتحديات 

ونتائج م�صح  تعداد 2010م،  املتوفرة من  النتائج  اإىل  ت�صتند  تواجهها. وهي يف ذلك  التي 

القوى العاملة 2008م لت�صليط ال�صوء على اجلوانب التي مل يتم تناولها بالتعداد، اإ�صافة 

2010م  عام  واخلا�ص  العام  القطاعني  يف  التوظيف  حول  املتوفرة  االإدارية  البيانات  اإىل 

ال�صتعرا�ص �صورة عن العمانيني يف �صوق العمل، وال�صيما املراأة والتحديات التي تواجهها، 

عرب جزاأين اأ�صا�صيني. يقدم الباب االأول منها ملحة اإح�صائية عن �صكان ال�صلطنة وخ�صائ�ص 

القوى العاملة الوطنية وفقا لالإح�صاءات االإدارية املتوفرة. اأما الباب الثاين فاإنه يركز على 

والتحديات  والباحثات عن عمل  امل�صتغالت  وي�صتعر�ص خ�صائ�ص  العمانية حتديدا  املراأة 

التي تواجههن.  

ال�صابع  الثاين بيوم املراأة العمانية والذي يوافق  ويتزامن ن�صر هذه الدرا�صة مع االحتفال 

البالد  قائد  من  �صامية  الغر�ص مبباركة  لهذا  تخ�صي�صه  والذي حظي  اأكتوبر،  من  ع�صر 

املفدى تعبريا عن التقدير والدعم الذي حتظي به املراأة العمانية من قبل احلكومة الر�صيدة، 

املختلفة  التنمية  ميادين  يف  لتنطلق  لها  ودافعا  واإمكاناتها،  وحقوقها  دورها  على  وتاأكيدا 

وتوؤدي ما اأنيط اإليها من مهام وم�صوؤوليات على اأكمل وجه.      



�أوال:

خ�سائ�ص �لقوى �لعاملة يف �سلطنة عمان
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�سكان �ل�سلطنة:

تتكون ال�صلطنة من ت�صع مناطق اإدارية تنق�صم بني اأربع حمافظات وخم�ص مناطق. وقد بلغ تعداد ال�صلطنة 2.770.329 

ن�صمة عام 2010م، حوايل 70،5% منهم عمانيون. وت�صكل االإناث حوايل خم�صي �صكان ال�صلطنة )41.9%(، وما يقارب 

العماين مقارنة  املجتمع  اأنثى يف  لكل مائة  النوع حوايل 102 ذكرا  ن�صبة  وتبلغ  العماين )%49.4(.  املجتمع  من ن�صف 

بحوايل 320 ذكرا لكل مائة اأنثى بني الوافدين )�صكل 1 و 2(. 

وقد اأو�صح تعداد 2010م اأن حوايل 61% من ال�صكان العمانيني هم يف الفئة العمرية )15-64( �صنة، واأن حوايل 35% هم 

اأطفال دون اخلام�صة ع�صر من العمر. ويختلف هذا التوزيع بالن�صبة الإجمايل ال�صكان نظرا لتاأثري القوى العاملة الوافدة اإذ 

تبلغ ن�صبة االأطفال دون �صن اخلام�صة ع�صر حوايل 28% يف مقابل 70% يف الفئة العمرية املنتجة )15-64( �صنة.  

وقد بلغت الكثافة ال�صكانية حوايل 9 ن�صمة/كم2، وترتفع هذه الكثافة يف حمافظة م�صقط )عا�صمة البالد( اإىل 198.8 

ن�صمة/كم2، حيث ت�صتقطب هذه املحافظة  28% من اإجمايل ال�صكان املتواجدين على اأر�ص ال�صلطنة.

�صكل رقم )1(

الهرم ال�صكاين للعمانيني عام 2010

�صكل رقم )2(

الهرم ال�صكاين للوافدين عام 2010م
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امل�صدر: تعداد 2010م.
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 �أو�ساع �سوق �لعمل عام 2010م:

يعد القطاعان احلكومي واخلا�ص هما اجلهتان االأ�صا�صيتان لتوظيف وت�صغيل القوى العاملة يف ال�صلطنة باالإ�صافة اإىل 

وزارة  فيها  التوظيف  على  ت�صرف  حكومية  وموؤ�ص�صات  وزارات  احلكومي  القطاع  ي�صمل  والع�صكرية.   االأمنية  االأجهزة 

اإليها الحقا بقطاع اخلدمة املدنية(، وجهات اأخرى ال تتبع نظام اخلدمة املدنية وهي ديوان  اخلدمة املدنية )و�صي�صار 

البالط ال�صلطاين و�صوؤون البالط ال�صلطاين وعدد من الهيئات العامة. اأما القطاع اخلا�ص في�صرف على التوظيف فيه 

وزارة القوى العاملة. 

يعد قطاع اخلدمة املدنية االأكرث ا�صتيعابا للقوى العاملة الوطنية يف القطاع احلكومي؛ اإذ ي�صّكل موظفيه حوايل 81% من 

اإجمايل العمانيني املوظفني بالقطاع احلكومي يف عام 2010م، لذا �صيتم ا�صتعرا�ص خ�صائ�ص العاملني بالقطاع احلكومي 

من خالل الرتكيز على موظفي قطاع اخلدمة ا ملدنية. 

)اأ( خ�صائ�ص العاملني بقطاع اخلدمة املدنية:

اإذ ت�صل اإىل حوايل 89% عام 2010م، وما يزيد  ت�صري االإح�صاءات اإىل ارتفاع ن�صبة التعمني يف قطاع اخلدمة املدنية 

على خم�صي العمانيني املوظفني بهذا القطاع هم من الن�صاء )42.7%(، وحوايل 31.5% هم دون �صن الثالثني من العمر 

و6.6% فقط هم يف عمر خم�صني �صنة فاأكرث. ومن حيث امل�صتوى التعليمي فاإن حوايل 47.5% من املوظفني العمانيني هم 

من حملة ال�صهادة اجلامعية فاأعلى، و يرتكز حوايل 93% من املوظفني العمانيني بقطاع اخلدمة املدنية يف وزارتي الرتبية 

والتعليم وال�صحة.

العامة ووظائفها  وال�صحة  والطب  التعليمية  فاإنهم يرتكزون يف وظائف اخلدمات  القطاع  بهذا  املوظفون  الوافدون  اأما 

امل�صاعدة، وي�صغلون وظائف امل�صت�صارين واخلرباء وكبار الفنيني واالخت�صا�صيني يف غالبية املوؤ�ص�صات احلكومية، وهي 

تتوفر كوادر وطنية  اأو ال  العلمي  والتحليل  التخطيط  اإما خربات عملية طويلة وخا�صة يف جمايل  التي تتطلب  الوظائف 

متخ�ص�صة كافية للعمل بها، االأمر الذي ي�صتلزم بقاء القوى العاملة الوافدة لفرتات زمنية اأطول.   

وي�صهد قطاع اخلدمة املدنية تعيينات بعقود موؤقتة قد متتد لعدة �صنوات، حيث قد ي�صتلزم تنفيذ م�صروع ما توظيف كوادر 

لفرتة زمنية حمددة قد تتجاوز العام الواحد حلني انتهاء امل�صروع. وبالرغم من اأن اإح�صائيات اخلدمة املدنية ت�صري اإىل 

قلة اأعداد العمانيني املعينني بعقود موؤقتة يف موؤ�ص�صات القطاع اإذ يبلغ عددهم 186 موظفا عام 2010م. 

)ب( القطاع اخلا�ص:

يعد القطاع اخلا�ص هو امل�صغل االأول للقوى العاملة الوطنية يف ال�صلطنة اإذ بلغ اإجمايل عدد املواطنني العاملني به 337،185  

ن�صمة ونحو 61% منهم عاملني باأجر يف عام 2010م )�صكل رقم )3((. وبلغت ن�صبة االإناث العامالت باأجر حوايل %20 

فقط من اإجمايل القوى العاملة املواطنة بهذا القطاع. 
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�صكل رقم )3(

تطور اأعداد العمانيني بالقطاع اخلا�ص خالل الفرتة )2005-2010م(
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    امل�صدر: وزارة القوى العاملة 2010م.

اأرباعهم )74.4%( دون �صن  وي�صري الرتكيب العمري للقوى الوطنية العاملة باأجر يف القطاع اخلا�ص اأن حوايل ثالثة 

اخلام�صة والثالثني، واأن حوايل ن�صفهم )50.7%( مل يكمل مراحل التعليم العام، واأن حوايل )5.3%( فقط يحملون 

موؤهال جامعيا فاأعلى، االأمر الذي يربر اأن ما يزيد عن ثلث هوؤالء العاملني باأجر )36.3%( هم مب�صتوى العامل حمدود 

املهارات، و)17.9%( هم مب�صتوى العامل املاهر. وهو ما يربر اأي�صا تدين ن�صب التعمني املحققة ح�صب م�صتوى املهارة، 

حيث تبلغ حوايل 17% فقط بالن�صبة لالخت�صا�صيني، وحوايل 19.5% فقط للفنيني، كما يف�صر اأي�صا تدين االأجور ال�صهرية 

للعمانيني الن�صطني امل�صجلني بهيئة التاأمينات االجتماعية، اإذ اأن حوايل خم�صيهم يتقا�صون اأجرا اأقل من اأو يعادل احلد 

رياال  واأربعون  مائة  وهو   2011م  فرباير  وحتى   2009 مار�ص  منذ  اخلا�ص  القطاع  يف  املعتمد  لالأجور  الر�صمي  االأدنى 

 .
1

عمانيا

العامة  الهيئة  القطاع اخلا�ص وامل�صجالت يف  العامالت يف  الن�صاء  اأن ما يقارب 47% من  ال�صكل رقم )4(  ويت�صح من 

للتاأمينات االجتماعية يتقا�صني اأجرا �صهريا ال يتجاوز 140 رياال عمانيا مقارنة بحوايل 38% من نظرائهن الرجال. غري 

اأن البقية منهن يتقا�صى اأجورا اأف�صل عن نظرائهن الرجال لفئات االأجر االأكرب من 300 ريال عماين. وب�صفة عامة فاإن 

حوايل 52.5% ممن يتقا�صون اأجرا �صهريا اأعاله 140 ريال هم من ال�صباب الذين ال تتجاوز اأعمارهم �صن 25 �صنة.    

1.  مت رفع احلد االأدنى لالأجور بالقطاع اخلا�ص اإىل )200( مائتي ريال عماين �صهريًا يف فرباير 2011م.
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         �صكل رقم )4(

التوزيع الن�صبي للعاملني باأجر يف القطاع اخلا�ص امل�صجلني يف الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية وفقا 

>لفئة االأجر ال�صهري بالريال العماين عام 2010م

<
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 النسبة المئوية

أو أقل140 (141-200) (201-300) (301-400) (401-500) 

(501-600) (601-700) (701-800) above 800 

                         امل�صدر: وزارة االقت�صاد الوطني، الن�صرة االإح�صائية ال�صهرية، يناير 2011، املجلد 22، العدد 1.      

وبالرغم من اجلهود املبذولة من اأجل توفري فر�ص العمل للمواطنني يف القطاع اخلا�ص اإال اأن املالحظ اأن ن�صبة العمانيني 

الفرتة )2005- اأقل من 19% خالل  بالقطاع اخلا�ص كانت دوما  التجارية  االأعمال  باأجر يف فئة  العاملني  اإجمايل  من 

2010م( كما هو مو�صح يف جدول )1(. ويرتكز العمانيون العاملون باأجر يف القطاع اخلا�ص عام 2010م باملهن الهند�صية 

االأ�صا�صية امل�صاعدة بالرغم من اأن ن�صبة التعمني يف هذه املهن ال تتجاوز 11.3% االأمر الذي ي�صري اإىل وجود فر�ص عمل 

كثرية للمواطنني يف هذه املهن. كذلك فاإن مهن اخلدمات واملهن الكتابية ت�صتقطب حوايل 22% و21% من اإجمايل القوى 

العاملة املواطنة العاملة باأجر يف القطاع اخلا�ص علما باأن ن�صبة التعمني يف املهن الكتابية تعد االأعلى �صمن فئة املهن.    

جدول )1(

العاملون باأجر يف فئة االأعمال التجارية بالقطاع اخلا�ص ح�صب اجلن�صية خالل الفرتة )2005-2010م(

العام

�صايف التعيينات ال�صنويةالعاملون باأجر

عماين
*

وافدعماينن�صبة العمانينياملجموعوافد

200598،537456،815555،35217.74

2006114،311488،314602،62518.9715،77431،499

2007135،477616،622752،09918.0121،166128،308

2008161،004761،717922،72117.4425،527145،095

2009182،365835،7531،018،11817.9121،36174،036

2010207،009922،9471،129،95618.3224،64487،194

*ي�صمل الوافدين على راأ�ص العمل الذين يحملون بطاقات �صارية املفعول وغريهم يف فئة االأعمال التجارية.

امل�صدر: وزارة القوى العاملة،2010،  التقرير ال�صنوي لعام 2009. 
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وال�صيما  ال�صلطنة  يف  العاملة  للقوى  االأ�صا�صي  امل�صغل  هو  االن�صاءات  قطاع  فاإن  االقت�صادية  القطاعات  م�صتوى  وعلى 

اإجمايل القوى العاملة باأجر يف القطاع اخلا�ص تعمل يف قطاع االن�صاءات وحوايل 87% منهم  اأن 46% من  اإذ  الوافدة، 

هم من الوافدين. وتبلغ ن�صبة العمانيني العاملني يف هذا القطاع من اإجمايل العمانيني العاملني باأجر يف القطاع اخلا�ص 

حوايل 29%، وحوايل 26% يعملون يف قطاع جتارة اجلملة والتجزئة.

وتواجه القوى العاملة الوطنية عدة حتديات يف �صوق العمل اأهمها ارتفاع ن�صبة الباحثني عن عمل، وارتفاع ن�صبة الدوران 

الباحثني عن  اأعداد  ازدادت  ال�صابقة. فقد  ال�صفحات  تناوله يف  والذي مت  ال�صهري  االأجر  وانخفا�ص م�صتوى  الوظيفي 

عمل وال�صيما من ال�صباب الذين ال ميلكون خربة عمل �صابقة، كنتيجة طبيعية للنمو ال�صكاين الذي �صهده العمانيون خالل 

االأربعني �صنة من عمر النه�صة. وقد جتاوزت اأعداد امل�صجلني ر�صميا كباحثني عن عمل يف �صجل وزارة القوى العاملة يف 

نهاية عام 2010م مائة وع�صرون األف ن�صمة كما هو مو�صح يف ال�صكل رقم )5(، ما يزيد على ن�صفهم �صبق لهم العمل 

ومت اإنهاء خدماتهم بالف�صل اأو الت�صريح النتهاء امل�صروعات التي كانوا يعملون بها، اأو نتيجة ال�صتقالة االأفراد اأنف�صهم من 

االأعمال التي كانوا يزاولونها.

�صكل رقم )5(

التوزيع الن�صبي للعمانيني الباحثني عن عمل امل�صجلني يف �صجل القوى العاملة وفقا خلربة العمل ال�صابقة 

خالل الفرتة )2006-2010م(    
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                        امل�صدر: وزارة القوى العاملة 2010م.

اإ�صافيا على �صوق العمل، فهم يتناف�صون مع الباحثني اجلدد على فر�ص العمل   وي�صكل امل�صتقيلون واملف�صولون �صغطا 

العمل  �صوق  اأن  اإذا علمنا  الوظيفي  اال�صتقرار  وراء عدم  الكامنة  امل�صكلة  ت�صور حجم  املتاحة مع حمدوديتها، وميكننا 

اخلا�ص يوفر �صنويا حوايل 25 األف وظيفة، وقد بلغ اإجمايل عدد العمانيني العاملني باأجر والذين تركوا عملهم خالل عام 

2010م باال�صتقالة اأو الف�صل 62551 عامال وعاملة. اأ�صف اإىل ذلك اأن ن�صبة كبرية منهم هم دون �صن الـ 25  �صنة، ون�صبة 
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اأقل بقليل يف الفئة العمرية )25-39(، كما اأن غالبيتهم ال يحمل موؤهل دبلوم التعليم العام، اأ�صف اإىل ذلك اأن حوايل 

28% من امل�صتقيلني هم من العمال املهنيني وحوايل 48.6% من الذين مت ف�صلهم هم عمال حمدودي املهارات. وبالطبع 

فاإن عدم اال�صتقرار يف العمل ينطوي على تبعات نف�صية واجتماعية واقت�صادية �صلبية على الفرد واأمنه االجتماعي وعلى 

�صوق العمل يف اآن واحد. 



ثانيا:

�ملر�أة �لعمانية يف �سوق �لعمل
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اإن االإح�صاءات االإدارية ال�صنوية املتوفرة من م�صادرها املختلفة ال تعد معينا كافيا لتتبع اأو�صاع املراأة العمانية يف �صوق 

العمل، اإذ اأن هذه االإح�صاءات ال تتعدى توفري اأعداد مطلقة حول حجم القوى العاملة وتوزيعها وفقا لفئات العمر واملوؤهل 

الدرا�صي، يف حني اأن امل�صوح املتخ�ص�صة ومنها م�صح القوى العاملة يوفر بيانات متنوعة ميكن اال�صتفادة منها ب�صكل اأكرب 

لر�صم �صورة الأو�صاع املراأة العمانية يف �صوق العمل. ومن هنا، فاإن امل�صدرين االأ�صا�صيني للبيانات الواردة يف هذا اجلزء 

هي تعداد 2010م و م�صح القوى العاملة 2008م.  

خ�سائ�ص �ملر�أة �لعمانية �لعاملة:

ن�صبة الن�صاط االقت�صادي:

1993م،  بعام  مقارنة  2010م  عام  ملمو�ص  ب�صكل  العمل  �صوق  يف  العمانية  للمراأة  االقت�صادية  امل�صاهمة  ن�صبة  ارتفعت 

الن�صطني اقت�صاديا  العمانيني  اإجمايل  الن�صيطات اقت�صاديا من 23،261 امراأة ميثلن حوايل 9% من  حيث ارتفع عدد 

عام 1993م اإىل 158.610 امراأة ميثلن 26.8% من اإجمايل العمانيني الن�صطني اقت�صاديا عام 2010م. وبالتايل ارتفع 

�صنة  العمرية )15  الفئة  الن�صاء يف  اإجمايل  اقت�صاديا من  الن�صطات  ن�صبة  اأي   - للعمانيات  االقت�صادي  الن�صاط  معدل 

فاأكرث(- من 6.9% اإىل حوايل 25% يف الفرتة ذاتها مرورا بـ 18.7% عام 2003م. ويعك�ص هذا االرتفاع اأمورا عدة اأهمها 

التغيري االإيجابي لالأفكار  اأخرى  اإعداد االأفراد وتاأهيلهم للدخول اإىل �صوق العمل من جهة، ومن جهة  التعليم يف  تاأثري 

اأو من قبل موؤ�ص�صات العمل  اأفراد املجتمع  واملمار�صات ال�صلوكية املتعلقة بانخراط املراأة يف �صوق العمل، �صواء من قبل 

املختلفة.  

وبالرغم من التطور يف ن�صبة امل�صاهمة االقت�صادية للمراأة خالل ال�صنوات ال�صبعة ع�صر االأخرية، اإال اأن الفجوة ال زالت 

كبرية ول�صالح الذكور يف معدالت امل�صاهمة االقت�صادية كما هو مبني يف اجلدول )2(. فحوايل 71% من الرجال يف الفئة 

العمرية )15-64( �صنة هم ن�صطون اقت�صاديا مقابل حوايل 27% فقط من الن�صاء عام 2010م. وت�صري بيانات 2010م 

اإىل اأن ن�صف العمانيات يف الفئة العمرية )15 �صنة فاأكرث( هن خارج القوى العاملة لتفرغهن لالأعمال املنزلية، وحوايل 

خم�صهن على مقاعد الدرا�صة كما هو مو�صح يف ال�صكل رقم )6(، االأمر الذي يطرح ت�صاوؤالت عدة حول اأ�صباب �صعف 

للمراأة وحالتها  التعليمي  امل�صتوى  العالقة بني  نوع  العمل ووجوب درا�صة  العمانية يف �صوق  للمراأة  امل�صاهمة االقت�صادية 

العملية وتاأثري ذلك على ا�صتمراريتها يف �صوق العمل. 
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جدول )2(

معدالت الن�صاط االقت�صادي للعمانيني ح�صب العمر والنوع 1993م و2003م و2010م

2010 2003 1993 الفئة 

االإجمايلالعمرية اإناث ذكور االإجمايل اإناث ذكور االإجمايل اإناث ذكور

15.59 10.71 20.23 13.28 9.15 17.23 13.06 3.13 22.40 19-15

56.14 36.82 74.54 55.08 34.58 75.44 52.19 16.53 84.50 24-20

70.93 46.11 95.56 65.63 35.43 95.90 54.37 11.89 96.32 29-25

67.35 37.91 97.04 59.62 22.20 95.29 50.94 7.38 96.01 34-30

61.90 27.59 95.34 52.71 12.82 94.39 47.15 5.09 95.31 39-35

54.26 17.06 91.38 47.80 8.55 89.83 48.62 4.61 93.11 44-40

44.76 9.84 80.70 42.98 6.26 84.54 47.25 4.12 89.63 49-45

35.48 6.15 68.34 31.86 4.01 62.34 43.79 3.19 81.39 54-50

27.57 4.28 53.30 27.22 3.18 50.15 42.56 2.50 75.36 59-55

17.48 2.58 32.17 18.13 1.67 32.27 29.79 1.74 52.54 64-60

48.86 26.61 70.80 42.14 19.13 65.01 39.38 7.04 70.49 االإجمايل

                      امل�صدر: تعداد 1993م و2003 و2010م

 �صكل رقم )6(

التوزيع الن�صبي للعمانيات )15 �صنة فاأكرث( وفقا حلالة الن�صاط االقت�صادي يف االأعوام 1993م و2003م 

و2010م.
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امل�صتوى التعليمي للمراأة العاملة:

وقد بلغ عدد امل�صتغالت العمانيات 97،603 امراأة ي�صكلن حوايل 28% من اإجمايل العمانيني امل�صتغلني يف الفئة العمرية 

)15 �صنة فاأكرث( يف عام 2010م. وقد اأو�صح م�صح القوى العاملة 2008م )ال�صكل رقم )7( (اأن امل�صتوى التعليمي للمراأة 

العمانية يف �صوق العمل هو اأف�صل عنه لنظريها الرجل اإذ اأن حوايل 43% من العمانيني الرجال يف �صوق العمل لديهم اإما 

موؤهل دون الدبلوم العام )الثانوية( اأو ال يحملون موؤهال درا�صيا وحوايل 11% فقط هم جامعيون فاأعلى، يف حني اأن هذه 

الن�صب تبلغ بني العمانيات امل�صتغالت حوايل 23% و29% على الرتتيب. 

�صكل رقم )7(

توزيع امل�صتغلني العمانيني وفقا للم�صتوى التعليمي والنوع االجتماعي، 2008م.
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قطاع العمل:

اأنه يوظف 58.3% من  اإذ  اأن القطاع العام هو امل�صغل الرئي�صي للعمانيات يف ال�صلطنة حتى عام 2010م،  وبالرغم من 

العمانيات امل�صتغالت، ووفقا مل�صح القوى العاملة 2008م فاإن ن�صف العمانيات امل�صتغالت يف الفئة العمرية )15-64( �صنة 

كن عامالت باأجر بهذا القطاع، اإال اأن من املالحظ  اأن القطاع العائلي بات يلعب دورا هاما يف ت�صغيل العمانيات وال �صيما 

غري املتعلمات اأو احلا�صالت على موؤهل دون الدبلوم العام )الثانوية(، ففي عام 2010م بلغت ن�صبة العامالت بهذا القطاع 

8.8% من اإجمايل العمانيات يف �صوق العمل، ويف عام 2008م �صّكلت  العمانيات امل�صتغالت بهذا القطاع ن�صف اإجمايل 

العمانيني العاملني به مقارنة بن�صبة مل تتعد 17% عام 2003م و 7% عام 1993م. وب�صفة عامة تتدنى اأجور العامالت بهذا 

القطاع اإذ اأن 91.5% منهن كن يح�صلن على اأجر �صهري ال يتجاوز 100 ريال عماين عام 2008م، ويعزى ذلك اإىل اأن 

حوايل 72% من العامالت يف هذا القطاع اإما ال يحملن موؤهال تعليميا اأو يحملن موؤهال دون الثانوية العامة، وبالتايل فاإن 

من الطبيعي اأن تعمل حوايل 63.5% من العمانيات امل�صتغالت بهذا القطاع يف ال�صناعات الغذائية والتي ت�صنف �صمن 

مهن )العمليات ال�صناعية والكيميائية والغذائية(.   
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االأن�صطة االقت�صادية واملهن:

وفقا لتعداد 2010م ترتفع ن�صبة العامالت يف ن�صاط االإدارة العامة والدفاع وال�صمان االجتماعي االإجباري لتبلغ %29.4 

من اإجمايل امل�صتغالت، ويف ن�صاط التعليم تبلغ ن�صبتها 26.6%، يليها بدرجة اأقل )10.9%( يف جتارة اجلملة والتجزئة 

واإ�صالح املركبات وال�صلع، وحوايل 9% يف قطاع ال�صحة والعمل االجتماعي. 

اأما من حيث اأق�صام املهن فاإن امل�صتوى التعليمي للمراأة العمانية العاملة كان له دور يف ارتفاع ن�صبة  العامالت يف املهن 

االخت�صا�صية والفنية عام 2010م ليتجاوز ن�صف الن�صاء امل�صتغالت، فقد بلغت ن�صبة االخت�صا�صيات يف املوا�صيع العلمية 

والفنية واالإن�صانية حوايل 30%، ون�صبة امل�صتغالت كفنّيات يف املوا�صيع العلمية والفنية واالإن�صانية بلغت حوايل 27% كما 

هو مو�صح يف اجلدول )3(. 

اجلدول )3(

التوزيع الن�صبي للعمانيني العاملني )15 - 64 عاما( ح�صب اأق�صام املهن والنوع عام 2010م

املهن

2010

اإناثذكور

7.04.3مديرو االإدارة العامة واالأعمال وامل�صتثمرون العاملون

11.029.9االخت�صا�صيون يف املوا�صيع العلمية والفنية واالإن�صانية

8.327.1الفنيون يف املوا�صيع العلمية والفنية واالإن�صانية

9.713.5املهن الكتابية 

5.56.9مهن البيع 

14.98.9مهن اخلدمات 

3.50.6مهن الزراعة وتربية احليوان والطيور 

1.86.6مهن العمليات ال�صناعية والكيمائية والغذائية 

18.30.4املهن الهند�صية االأ�صا�صية امل�صاعدة 

20.02.0غري م�صّنف / غري مبني

100.0100.0املجموع 

349،36397،603اإجمايل العاملون

            امل�صدر: بيانات تعداد  2010م
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�لتحديات �لتي تو�جهها �ملر�أة �لعمانية يف �سوق �لعمل:

)1( االن�صحاب املبكر للمراأة العمانية من �صوق العمل:

تبني من اجلدول )3( ارتفاع معدالت ن�صاط العمانيات مع الزمن يف كافة املراحل العمرية وخا�صة بني اأجيال النه�صة 

احلديثة بال�صلطنة والذين هم يف  �صن )20-34( �صنة، اإال اأن من املالحظ اأن املراأة العمانية �صرعان ما تن�صحب من �صوق 

العمل بعد �صن 29 �صنة وهي ال زالت يف اأوج عطائها، وتربز الظاهرة اأكرث  بعد بلوغها �صن 34 �صنة )�صكل رقم )8((. 

العمانيني والذي كان  املادة رقم )22( من قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة  اأن  وبالرغم من 

مطبقا حتى نهاية فرباير 2011م كانت تتيح اإحالة املوظف امل�صتقيل والذي اأكمل خم�صة ع�صر عاما من اخلدمة اإىل نظام 

التقاعد ليتلقى ن�صبة من راتبه االأ�صا�صي كدخل �صهري، وابتداء من مار�ص 2011م و مت رفع احلد االأدنى ملدة اخلدمة 

الالزمة ال�صتحقاق املعا�ص اإىل ع�صرين �صنة اإذا انتهت خدمة املوظف باال�صتقالة قبل بلوغه �صن اخلم�صني، وخم�ص ع�صرة 

اإجمايل  من  العمل  يف  الراغبات  غري  اأو  املكتفيات  ن�صبة  انخفا�ص  اأن  اإال  اخلم�صني،  �صن  بلغ  قد  املوظف  كان  اإذا  �صنة 

العمانيات )15 �صنة فاأكرث( والتي تراوحت بني )1-2%( يف التعدادات الثالث يقلل من تاأثري هذا الت�صريع على ان�صحاب 

املراأة العمانية املبكر من �صوق العمل. 

�صكل رقم )8(

معدالت ن�صاط العمانيني ح�صب النوع والعمر لالأعوام 1993 و2003 و2010م
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    امل�صدر: تعداد 1993 وتعداد 2003 وتعداد 2010م

وقد يعزي البع�ص االن�صحاب املبكر للمراأة العمانية يف �صوق العمل اإىل االإحباط الناجم عن طول فرتة العمل االأمر الذي 

يدعوها اإىل الياأ�ص واالن�صحاب من حالة الن�صاط االقت�صادي، ورمبا االأعباء االأ�صرية واملرتبطة بت�صكيل اأ�صرة واالإجناب 

العمانية  للمراأة  �صنة   26 بلغ حوايل  لدى اجلن�صني، حيث  االأول  الزواج  العمر عند  متو�صط  ارتفاع  مع  تاأثري خا�صة  لها 

و28 �صنة للرجل يف تعداد 2010م. وبالتايل فاإن عند بلوغ املراأة �صن الثالثني قد ت�صطر اإىل االن�صحاب من �صوق العمل 
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�صوق  من  وان�صحابها  املراأة  عمل  على  تاأثري  والقيم  االأعراف  لبع�ص  يكون  وقد  االأ�صرة.  رعاية  وم�صوؤوليات  مهام  لتاأدية 

العمل كتف�صيل العمل يف و�صط ن�صائي، والقطاع الوحيد الذي ميكن اأن يوفر بيئة العمل هذه هو قطاع التعليم الذي ترتفع 

فيه ن�صبة التعمني بني املعلمات، مما يجعل ا�صتيعاب كوادر ن�صائية جديدة اأمرا حمدودا. وقد يكون من االأ�صباب اأي�صا 

متركز موؤ�ص�صات قطاعي العمل العام واخلا�ص مبحافظة م�صقط وبالتايل حمدودية فر�ص العمل املتوفرة للن�صاء باملناطق 

واملحافظات االأخرى، مما يربر ارتفاع ن�صبة امل�صتغالت مبحافظة م�صقط مقارنة بغريها من املناطق االإدارية االأخرى كما 

هو مو�صح يف ال�صكل رقم )9(. وعموما تبقى هذه جميعا افرتا�صات بحاجة اإىل درا�صات توؤكدها اأو تنفيها، وبالتايل فاإن 

من املهم الرتكيز يف امل�صوحات امل�صتقبلية على درا�صة االأ�صباب الكامنة وراء االن�صحاب املبكر للمراأة العمانية من �صوق 

العمل.

�صكل رقم )9(

توزيع العمانيات )15 �صنة فاأكرث( يف املحافظات واملناطق وفقا حلالة الن�صاط االقت�صادي 2010م
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باحثات عن عمل مشتغالت خارج السلطنة مشتغالت خارج محافظاتهن ومناطقهن مشتغالت في محافظاتهن ومناطقهن

  امل�صدر: تعداد 2010م
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)2( ارتفاع عدد الباحثات عن عمل:

ت�صري بيانات م�صح القوى العاملة 2008م اإىل اأن البحث عن عمل اأ�صبح ظاهرة تطال العمانيني ال�صباب وال�صيما اأولئك 

يف الفئة العمرية )20-29( �صنة، اإذ اأن حوايل 65% من العمانيني الباحثني عن عمل هم يف هذه الفئة العمرية، وترتفع 

اأن ن�صبة  اإىل  اأي�صا  اإىل حوايل 79% مقارنة بحوايل 70% بني العمانيني الذكور.  وجتدر االإ�صارة  الن�صبة بني العمانيات 

الباحثني عن عمل بني االإناث كانت دائما اأعلى منها بني الذكور، اإذ بلغت 44% و 20.5% على التوايل يف عامي  2003م و 

2008م للعمانيات، مقارنة بـ 22% و 11% للذكور العمانيني )اجلدول 4( االأمر الذي يعني اأن الذكور لديهم حظ اأوفر من 

االإناث يف احل�صول على عمل. وهذا ما حدا بوزارة اخلدمة املدنية اإىل تعيني ن�صبة اأكرب من االإناث يف ال�صتة اآالف وظيفة 

املخ�ص�صة بالوزارات التابعة لها عدا وزارة الرتبية والتعليم وذلك يف الن�صف االأول من عام 2011م، حيث مت تعيني 4409 

امراأة و 2083 رجال، وبالرغم من ذلك فاإن ن�صبة االإناث املعينات من اإجمايل املتقدمات للوظائف بلغت 34% يف حني �صكل 

املعينون الرجال حوايل 39% من اإجمايل الرجال املتقدمني لهذه الوظائف. 

اجلدول )4(

ن�صبة الباحثني عن عمل من اإجمايل العمانيني الن�صطني اقت�صاديا يف الفئة العمرية )15 - 64 عاما( 

ح�صب الفئة العمرية والنوع يف االأعوام 1993م و 2003م و 2008م

الفئة العمرية

2008م2003م1993م

االإجمايلاإناثذكوراالإجمايلاإناثذكوراالإجمايلاإناثذكور

19-1544.7174.1148.1375.9493.5481.8752.4270.3856.03

24-2013.1427.5315.3144.6461.7649.9925.6038.0128.99

29-255.697.275.8714.7028.5418.448.9319.1711.91

34-304.653.804.585.633.905.324.678.805.70

39-355.223.155.106.446.436.442.001.511.91

44-405.331.845.178.465.868.2284.002.541.12

49-456.012.665.8611.526.3111.111.491.101.44

54-507.822.737.64---67.001.2675.00

59-559.404.739.28---1.03-88.00

64-6013.524.7413.29---62.004.011.03

10.8321.2011.7422.3643.9327.2411.2020.5513.43االإجمايل

        امل�صدر: بيانات تعداد 1993م و2003 وم�صح القوى العاملة 2008

كما يت�صح من البيانات اأن املراأة العمانية الباحثة عن عمل تتميز مب�صتوى درا�صي اأعلى عن نظريها الرجل، فحوايل %32 

من الباحثات عن عمل يحملن موؤهال اأعلى من الدبلوم العام )الثانوية( مقارنة بحوايل 9% من نظرائهن الرجال، وحوايل 

91% من الباحثات عن عمل يحملن موؤهل الدبلوم العام فاأعلى مقارنة بحوايل 68% من الرجال الباحثني عن عمل وحوايل 

درا�صة  �صنوات  اأن متو�صط  تبني  وقد  امل�صتغالت  )�صكل رقم )10((.  الن�صاء  امل�صتغلني و77.5% من  الرجال  58% من 

العمانيات الباحثات عن عمل بلغ حوايل 14 �صنة يف عام 2008م مقارنة بـ 12.5 �صنة  للذكور. 
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 �صكل رقم )10(

توزيع العمانيني الن�صطني اقت�صاديا يف الفئة العمرية )15 -64( �صنة ح�صب امل�صتوى التعليمي عام 

2008م
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                          امل�صدر: م�صح القوى العاملة 2008  

اأ�صف اإىل ذلك اأن حوايل 89% من العمانيات الباحثات عن عمل هن م�صتجدات مل ي�صبق لهن العمل، واأن نحو 32% من 

هوؤالء الن�صاء هن من �صكان منطقة الباطنة ونحو 24% منهن من �صكان حمافظة م�صقط. اأما الباحثات عن عمل ممن 

�صبق لهن العمل فاإن ما يزيد على ن�صفهن )51.7%( ي�صكّن مبحافظة م�صقط وحوايل 17.7% فقط مبنطقة الباطنة. 

ويعد هذا موؤ�صر اآخر على توفر فر�ص وظيفية اأكرث مبحافظة م�صقط مقارنة بغريها من املناطق االإدارية. 

وبالرغم من تقارب متو�صط فرتة البحث عن عمل بني اجلن�صني عام 2008م )12 �صهرا للذكور و13 �صهرا لالإناث( اإال 

التعليمي،  بامل�صتوى  االجتماعي  النوع  ما قرن  اإذا  البحث عن عمل  اإح�صائية يف طول فرتة  فوارق ذات داللة  اأن هناك 

فحامالت موؤهل الدبلوم العام فاأعلى يق�صني فرتة اأطول يف البحث عن عمل مقارنة بنظرائهن الرجال، دون اأن ي�صفع 

املوؤهل التعليمي لهن يف �صرعة احل�صول على عمل )�صكل رقم 11(. 
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�صكل رقم )11(

متو�صط فرتة البحث عن عمل للعمانيني ح�صب النوع وامل�صتوى التعليمي عام 2008م
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واأخذا بعني االعتبار اأن 47% من الباحثات عن عمل )15 �صنة فاأكرث( عام 2008م قد التحقن بدورات تدريبية مهنية 

ق�صرية لتح�صني فر�صة ح�صولهن على عمل مقابل 30% فقط من الذكور واأن 73% من امللتحقات بالدورات و63% من 

الرجال امللتحقني بها اأفادوا بان هذه الدورات قد �صاعدت على تاأهيلهم ب�صكل كاف للوظائف املتاحة.
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)3( طبيعة العمل:

من التحديات التي تواجه املراأة العمانية يف �صوق العمل اأي�صا منط وطبيعة العمل املتوفر لها وبيئة العمل. فقد عربت نحو 

26% من الباحثات عن عمل عن عدم رغبتهن يف العمل بالقطاع اخلا�ص يف مقابل 10% من الباحثني الذكور. ويف حني كان 

املربر الرئي�صي لدى الذكور لعدم الرغبة هذه هو انخفا�ص االأجر بالقطاع اخلا�ص، تفاوتت االأ�صباب التي اأبدتها الباحثات 

عن عمل لهذا الرف�ص بني انخفا�ص االأجر وعدم تنا�صب العمل بهذا القطاع مع الو�صع االجتماعي –وهو ما يرتبط بنظرة 

املجتمع للفرد وباالأعراف والتقاليد-، واأ�صباب اأخرى مرتبطة بطول �صاعات العمل اأو عدم تنا�صبه مع املوؤهالت اأو توقيت 

العمل الذي قد ميتد على فرتتني كما هو مو�صح يف اجلدول )8(. اأ�صف اإىل ذلك اأن غالبية العمانيات الباحثات عن عمل 

يف�صلن العمل املكتبي )58%(  عن غريه من االأعمال مقارنة بنحو 27.5% من الذكور فقط مييلون اإىل االأعمال املكتبية.



27

�خلال�سة

املوؤ�صرات  اإجنازات كبرية على م�صتوى  املباركة من حتقيق  للنه�صة  االأربعني  ال�صنوات  العمانية خالل  املراأة  ا�صتطاعت 

االجتماعية واالقت�صادية، حيث ارتفع امل�صتوى التعليمي للمراأة واأ�صبحت اأحد املدخالت املهمة لزيادة م�صتوى دخل االأ�صرة 

واأ�صبحت عن�صرا فاعال يف �صتى ميادين التنمية. وبالرغم من ارتفاع ن�صبة م�صاهمتها االقت�صادية ب�صورة وا�صحة يف 

�صوق العمل اإال اأنها الزالت منخف�صة اإذا ما قورنت بالذكور من جهة وبحجم العمالة الوافدة يف البلد من جهة اأخرى. 

وميكن للمراأة اأن تلعب دورا اأكرب يف التنمية االقت�صادية ويف �صد احتياجات �صوق العمل من الكوادر الب�صرية املوؤهلة اإذا ما 

مت اإحاللها حمل العمالة الوافدة يف املهن والوظائف التي ميكن توطينها.

غري اأن هناك عددا من التحديات التي تواجه املراأة يف �صوق العمل اأهمها عدم قدرة �صوق العمل على اإبقائها فيه لفرتة 

طويلة، فاملراأة العمانية تن�صحب من �صوق العمل يف عمر مبكر وال ي�صفع تاأهيلها التعليمي يف ا�صتبقائها فيه. وقد تتعدد 

اأو م�صجعة لها، وقد تكون احلوافز الوظيفية غري  اأو�صاع العمل وبيئته غري مالئمة  املربرات لهذا االن�صحاب فقد تكون 

كافية اأو حمفزة ال�صتمراريتها يف العمل، اأو قد تكون هناك اعتبارات ومربرات اأخرى ترتبط باالأدوار االجتماعية االأخرى 

للمراأة واأهمها رعاية االأ�صرة. وهذه املربرات جميعها بحاجة اإىل درا�صات وبحوث متخ�ص�صة للتحقق منها وو�صع الربامج 

وال�صيا�صات املنا�صبة لها.

من التحديات االأخرى التي تواجهها املراأة العمانية يف �صوق العمل طول مدة بحثها عن العمل مقارنة بنظريها الرجل 

بالرغم من كونها اأف�صل عنه من حيث امل�صتوى الدرا�صي بل واأف�صل عن العمانية العاملة. وقد يت�صبب طول فرتة البحث 

عن عمل يف ان�صحاب املراأة العمانية من �صوق العمل لت�صبح يف عداد غري الن�صطني اقت�صاديا. وقد يوحي هذا املو�صوع 

بوجود متييز �صد املراأة يف عملية التوظيف بالقطاع اخلا�ص اإال اأن ال�صواهد املتوفرة غري كافية للجزم بذلك. كما اأن ذلك 

قد يعود اإىل عدم امتالك املراأة ملهارات ت�صويق الذات، وقد يرجع اأي�صا اإىل منط الرتبية والذي يوؤ�صل اخلجل يف الفتيات 

فيكون حاجزا لهن دون اإثبات الذات واملناف�صة يف �صوق العمل.        

كذلك تلعب التقاليد واالأعراف دورا يف اإعاقة املراأة عن العمل، فقد كان املربر حلوايل 26% من العمانيات غري الراغبات 

يف العمل بالقطاع اخلا�ص هو الو�صع االجتماعي، اأي اأن العمل بالقطاع اخلا�ص اأو نوعية االأعمال املتاحة لهن بهذا القطاع 

ال تتنا�صب مع و�صعهن يف املجتمع مما قد يت�صبب لهن باالإحراج واالنزعاج يف املجتمع. من التحديات التي تواجه املراأة 

العمانية يف �صوق العمل اأي�صا منط وطبيعة العمل املتوفر لها وبيئة العمل. 

وبالرغم من اأن االإح�صائيات االإدارية تو�صح اأن ن�صبة العمانيات من اإجمايل امل�صتغالت الالتي يتقا�صني اأجورا �صهرية 

ترتاوح بني )201-900( ريال عماين هي اأكرب عن ن�صبة الرجال من اإجمايل امل�صتغلني الذكور، اإال اأن االأجور يف القطاع 

اخلا�ص هي اأقل يف جمملها عن القطاع احلكومي، وهو اأحد االأ�صباب التي جتعل العمانيني )ذكورا واإناثا( يعزفون عن 

العمل بهذا القطاع. اأ�صف اإىل ذلك اأن غالبية العمانيات الباحثات عن عمل يف�صلن العمل املكتبي )58%(  عن غريه من 

االأعمال مقارنة بنحو 27.5% من الذكور فقط مييلون اإىل االأعمال املكتبية. 
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18جدول )2(: معدالت الن�صاط االقت�صادي للعمانيني ح�صب العمر والنوع 1993م و2003م و2010م

20اجلدول 3: التوزيع الن�صبي للعمانيني العاملني )15 - 64 عاما( ح�صب اأق�صام املهن والنوع عام 2010م

اجلدول 4: ن�صبة الباحثني عن عمل من اإجمايل العمانيني الن�صطني اقت�صاديا يف الفئة العمرية )15 - 64 عاما( ح�صب 

الفئة العمرية والنوع يف االأعوام 1993م و 2003م و 2008م

23



31

فهر�ص �الأ�سكال �لبيانية 

ال�صفحةعنوان ال�صكل

9�صكل رقم )1(: الهرم ال�صكاين للعمانيني 2010

9�صكل رقم )2(: الهرم ال�صكاين للوافدين عام 2010م

11�صكل رقم )3(: تطور اأعداد العمانيني بالقطاع اخلا�ص خالل الفرتة )2005-2009م(

�صكل رقم )4(: التوزيع الن�صبي للعاملني باأجر يف القطاع اخلا�ص امل�صجلني يف الهيئة العامة للتاأمينات 

االجتماعية وفقا لفئة االأجر ال�صهري بالريال العماين عام 2010م     

12

�صكل رقم )5(: التوزيع الن�صبي للعمانيني الباحثني عن عمل امل�صجلني يف �صجل القوى العاملة وفقا 

خلربة العمل ال�صابقة خالل الفرتة )2006-2010م(    

13

�صكل رقم )6(: التوزيع الن�صبي للعمانيات )15 �صنة فاأكرث( وفقا حلالة الن�صاط االقت�صادي يف 

االأعوام 1993م و2003م و2010م.

18

19�صكل رقم )7(: توزيع امل�صتغلني العمانيني وفقا للم�صتوى التعليمي والنوع االجتماعي، 2008م.

21�صكل رقم )8(: معدالت ن�صاط العمانيني ح�صب النوع والعمر لالأعوام 1993 و2003 و2010م

�صكل رقم )9(: توزيع العمانيات )15 �صنة فاأكرث( يف املحافظات واملناطق وفقا حلالة الن�صاط 

االقت�صادي 2010م

22

�صكل رقم )10(: توزيع العمانيني الن�صطني اقت�صاديا يف الفئة العمرية )15 -64( �صنة ح�صب 

امل�صتوى التعليمي عام 2008م

24

25�صكل رقم )11(: متو�صط فرتة البحث عن عمل للعمانيني ح�صب النوع وامل�صتوى التعليمي عام 2008م






