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ح�رضة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
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مقدمة

في  والتحضر  السكان  دراسة  تقدم  أن  واملعلومات  لإلحصاء  الوطني  املركز  إدارة  يسر 

أهم  من  وتعتبر  توزيعهم  وأمناط  السكان  بخصائص  الدراسة  هذه  وتعني  عمان،  سلطنة 

إدماج  تستهدف  التي  البرامج  ووضع  التخطيط  على  القرار  متخذي  تساعد  التي  العوامل 

التنمية  في  أعتاب مرحلة جديدة  ونحن على  التنمية خاصة   وبرامج  السكان في عمليات 

لتحقيق  وذلك  الشباب،  فئة  وخاصة  السلطنة  أبناء  كل  وقدرات  طاقات  الستغالل  تسعى 

رفع شأن سلطنة  على  لتساعد  االقتصادية  القطاعات  في مختلف  املتزايد  النمو  معدالت 

ُعمان على املستوى الدولي وحتسني مستويات املعيشة واالستمرار في جهود التنمية البشرية. 

لذا أهتم املركز بإصدار مجموعه من الدراسات التي تدرس خصائص وتوزيع السكان وأمناط 

في محافظات  السكان  وتوزيع  على حجم  الضوء  تلقي  التي  الدراسة  بهذه  ونبدأها  منوهم 

وواليات السلطنة، وكذلك ظاهرة التحضر وخصائصها والعوامل التي أدت إلى ارتفاع نسبة 

سكان احلضر. 

إلى  نطمح  أجلها. كما  من  أعدت  التي  أهدافها  الدراسة  هذه  أن حتقق  األمل  ويحدونا 

التي  التعدادات  واقع  من  والتحضر  بالسكان  العالقة  ذات  املؤشرات  من  واملفيد  املزيد  تقدمي 

أجريت في السلطنة لتعني اخملتصني والباحثني واألكادميني إلى ما يصبون إليه . 

د.خليفة بن عبداهلل بن حمد البرواني 

                                                                        الرئيس التنفيذي
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1-1 مقدمة:
بلغ عدد سكان سلطنة ُعمان في 2010 حوالي 2.8 مليون نسمة حسب التعداد 

الثالث لسلطنة ُعمان منهم 1.96 مليون نسمة ُعمانيون ميثلون 70,6% من السكان و816 

ألف وافدون ميثلون 29,4% من السكان. وقد بلغ متوسط عدد أفراد األسرة الُعمانية 7,5 فرد 

بينما بلغ متوسط عدد أفراد األسرة الوافدة 4,1 فرد. ويتفاوت حجم السكان بصورة كبيرة 

بني احملافظات اخملتلفة حيث يتراوح حجم السكان بني 31 ألف في محافظة مسندم ميثلون 

1,1% من السكان و776 ألف في محافظة مسقط التي يسكن بها 28% من السكان تليها 

محافظة شمال الباطنة ويسكن بها 17,4% من السكان. ويعيش حوالي72,5 % من جملة 

السكان عام 2010 في جتمعات حضرية.

1-2 توزيع وكثافة السكان على مستوى المحافظات:

1-2-1 توزيع السكان على المحافظات:
كما سبق أن ذكرنا يختلف عدد السكان بصورة كبيرة بني محافظات السلطنة، 

ويوضح جدول )1-1( أن أكثر من ربع السكان يعيشون في محافظة مسقط كما يعيش 

التي  الداخلية  محافظة  تليها  الباطنة  شمال  محافظة  في  السكان  من   %17 حوالي 

السكان،  من   %10 يسكنها  التي  الباطنة  جنوب  ثم  السكان  من   %12 حوالي  يسكنها 

بينما متثل  محافظة مسندم أقل نسبة من السكان حيث ال يتجاوز سكانها 1.1% من 

سكان السلطنة. 

جدول 1-1 التوزيع العددي والنسبي للسكان حسب احملافظات 2010

              

%العدد/نسمةاحملافظة

77587828.0مسقط 

2497299.0ظفار

314251.1مسندم

729172.6البرميي

32665111.8الداخلية

48358217.4شمال الباطنة

28900810.4جنوب الباطنة

1880326.8جنوب الشرقية

1624825.9شمال الشرقية  

1516645.5الظاهرة

421111.5الوسطى

2773479100.0سلطنة ُعمان 

يعي�شون  ال�شكان  رب��ع  م��ن  اأك���ر 

يعي�ش  كما  م�شقط  حمافظة  يف 

يف  ال�����ش��ك��ان  م���ن   %17 ح�����وايل 

حمافظة �شمال الباطنة.
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ويوضح التوزيع النسبي ملساحة سلطنة ُعمان على احملافظات وجود اختالفات كبيرة بني 
مساحات احملافظات حيث تتراوح نسب مساحات احملافظات إلى إجمالي مساحة السلطنة 
بني أقل من 1% في محافظة مسندم و32% في محافظة ظفار. ويالحظ أنه بالرغم من أن 
أنها تستحوذ على 9% فقط من  محافظة ظفار متثل حوالي ثلث مساحة السلطنة إال 
ويسكنها  السلطنة  مساحة  من   %1.3 متثل  مسقط  محافظة  بينما  السكان،  إجمالي 
28% من سكان السلطنة. ويالحظ أن أكثر من نصف السكان )حوالي 56%( يعيشون في 3 
محافظات هم مسقط وشمال الباطنة وجنوب الباطنة الذين تبلغ مساحتهم مجتمعني 
احملافظات  على  يتوزعون  السكان  باقي  بينما  السلطنة  مساحة  إجمالي  من   %5 حوالي 
لورنز )شكل  ويوضح منحنى  السلطنة.  التي متثل مساحتهم 95% من مساحة  األخرى 

1-1( هذا التفاوت. 

شكل 1-1  السكان واملساحة )منحنى لورنز ( 2010

  املصدر: محسوب من بيانات تعداد سكان لعام 2010 .

1-2-2 كثافة السكان:
وميكن املقارنة بني عدد السكان واملساحة التي يعيشون عليها باستخدام مؤشر 

كثافة السكان الذي يحسب بقسمة عدد السكان على املساحة. وتعكس دراسة مؤشر 

احملافظات  على  السكان  توزيع  في  التوازن  عدم   2010 عام  احملافظات  في  السكان  كثافة 

اخملتلفة بصورة أكثر وضوحاً، حيث تتراوح الكثافة السكانية بني أقل من     1 نسمة لكل 

تقسيم  وميكن  مسقط.  محافظة  في  كم 2  لكل  نسمة    204.4 و  الوسطى  محافظة  في  كم 2 

اأقل  بني  ال�شكانية  الكثافة  ت��راوح 

حمافظة  يف  كم 2  لكل  ن�شمة   1 من 

كم 2  لكل  ن�شمة  و204.4  الو�شطى 

يف حمافظة م�شقط.
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 100( الكثافة  عالية  حمافظات 

ن�شمة/كم2 فاأكر(: وتقت�شر على 

حمافظة م�شقط )204.4(.

السلطنة حسب الكثافة إلى اجملموعات التالية:

• محافظات عالية الكثافة )100 نسمة/كم2 فأكثر(: وتقتصر على محافظة مسقط )204.4(.

شمال  محافظات  وتشمل  100نسمة/كم2(:  من  أقل   –  50( الكثافة  مرتفعة  محافظات   •

الباطنة )61.2( وجنوب الباطنة )54.3(.

• محافظات متوسطة الكثافة )10 - أقل من 50 نسمة/كم2(: وتشمل محافظات مسندم 

)19.4(، جنوب الشرقية )15.6(، والداخلية )10.3(.

• محافظات منخفضة الكثافة )أقل من 10 نسمة/كم2(: وتشمل محافظات شمال الشرقية 

احملافظات  هذه  وتشمل   .)  9.8( البرميي   )0.5( الوسطى   ،)2.5( )4.2(، ظفار  والظاهرة   )7.7(

وبعض  والتاريخية  اإلدارية  املدن  بعض  باستثناء  الُعماني،  بالالمعمور  تسمى  مناطق 

مناطق الزراعة واستخراج البترول.

جدول 1-2 التوزيع النسبي للسكان واملساحة والكثافة السكانية حسب احملافظة-2010

كثافة السكاناملساحةالسكاناحملافظة

28.01.2204.4مسقط 

9.032.12.5ظفار

1.10.519.4مسندم

2.62.49.8البرميي

810.310.3 . 11 الداخلية

17.42.661.2شمال الباطنة

10.41.754.3جنوب الباطنة

6.83.915.6جنوب الشرقية

5.96.97.7شمال الشرقية  

5.511.64.2الظاهرة

1.526.60.5الوسطى

100.0100.09.0سلطنة ُعمان 
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وبدراسة كثافة السكان على مستوى الواليات تبني أن هناك تفاوتاً جغرافياً كبيراً 

بني الواليات وبعضها البعض. حيث تتفاوت كثافة السكان في الواليات بني أقل من فرد في 

الكيلو متر املربع الواحد -كما في  واليتي مقشن وهيماء وغيرها من الواليات الصحراوية- 

وأكثر من ألف نسمة في الكيلو متر املربع الواحد -كما في والية مطرح- )شكل2-1(. 

شكل 1-2 كثافة السكان حسب الواليات عام 2010

 

وجدير بالذكر أن هناك اختالفاً كبير اً بني صورة توزيع السكان في سلطنة ُعمان في 

الوقت احلالي وصورته في املاضي ) قبل السبعينيات من القرن املاضي (  بسبب املشروعات 

احلديثة، حيث شهدت محافظة مسقط  الفترة  في  السلطنة  التي شهدتها  التنموية 

ومدن وقرى السلطنة عمليات حتديث واسعة في مختلف اجملاالت واخلدمات مثل التعليم 

والصحة والطرق والكهرباء واملياه واالتصاالت وغيرها، األمر الذي انعكس على صورة توزيع 

السكان مما أدى إلى هجرة كثير من سكان اجلبال واألودية و سكان التجمعات الصحراوية 

إلى حواضر احملافظات   ومراكز الواليات، كما هاجر أيضاً كثير من سكان القرى  واحلضر إلى 

٠ ١ ٤ ٠ ,٠ ٠ ٠ ٢ ٨ ٠ ,٠ ٠ ٠٧ ٠ ,٠ ٠ ٠ مــتـر

 ١٠٠٫١ فاكثر

١٠٠٫١ - ١٠٠٠٫٠

٥٠٫١ - ١٠٠٫١

١٠٫١ - ٥٠٫٠

١٫١ - ١٠٫٠

١٫٠ فأقل

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 
 

 

ت��ت��ف��اوت ك��ث��اف��ة ال�����ش��ك��ان يف 

ال���والي���ات ب���ني اأق����ل م���ن ف��رد 

ال��واح��د  امل��رب��ع  م��ر  الكيلو  يف 

م��ق�����ش��ن  والي����ت����ي  يف  -ك����م����ا 

الواليات  من  وغريها  وهيماء 

األف  من  واأك��ر  ال�شحراوية- 

امل��رب��ع  م��ر  ال��ك��ي��ل��و  يف  ن�شمة 

الواحد -كما يف والية مطرح-

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود ال�شيا�شية واالإدارية . نطاق واأبعاد الواليات املو�شحة مت و�شعها من قبل املركز 
الوطني للإح�شاء واملعلومات الأغرا�ش م�شروع التعداد فقط ولذلك فهي لي�شت دقيقة وال يجب االإعتماد عليها ر�شميًا.
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املزيد  و���ش��ع  عليها  ال�شلطنة 

م���ن ال�����ش��ي��ا���ش��ات وال���رام���ج 

وزي�����ادة ح��ج��م اال���ش��ت��ث��م��ارات 

)امل�������ش���روف���ات االإمن���ائ���ي���ة( 

م�شقط  خ����ارج  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ات 

الإح�������داث ن����وع م���ن ال���ت���وازن 

التنموي بني العا�شمة واالأقاليم 

االأخرى

محافظة مسقط التي متثل عاصمة البالد وتستحوذ على كثير من اخلدمات واملرافق وفرص 

العمل. ولذلك ظهر األمر كعملية كبيرة إلعادة توزيع السكان على األراضي الُعمانية مرة 

ألف   549( أكثر من نصف مليون نسمة  إلى  أخرى.بلغ عدد سكانها حسب تعداد 1993 

حوالي  يبلغ  الذي   )2010-02003  ( األخيرة  الفترة  في  النمو  قورن معدل  ما  وإذا   ، نسمة( 

2,93%. وعموماً يعنى ذلك أن احملافظة شهدت وفود تيارات كبيرة من الهجرة الداخلية ) من 

التجمعات اجلبلية واألودية و القرى  واحلضر(، دون إغفال لدور الهجرة الوافدة من خارج ُعمان 

التي يتركز ما يقرب من نصفها في مسقط العاصمة.   

على  فقط  ليس  االنتظام  بعدم  الُعمانية  األراضي  على  السكان  توزيع  ويتسم 

مستوى احملافظات بل داخل احملافظات أيضاً، حيث يتميز التوزيع السكاني بالتركز الواضح 

التي  والبشرية  الطبيعية  اجلغرافية  الضوابط  حتديدها  في  ساهمت  معينة  مناطق  في 

سوف يأتي ذكرها الحقاً.

كثيراً  يتغير  لم  السكان  توزيع  أن منط  و2010 جند   2003 تعدادي  بيانات  وبتحليل 

بأكثر من  أي محافظة  السكان في  تتغير نسبة  بني تعدادي 2003 حتى 2010 حيث لم 

يتركزون في محافظة مسقط  ُعمان  أكثر من نصف سكان  والزال  واحدة،  نقطة مئوية 

السكان حسب  من جملة   %54,9 نحو  تبلغ  بنسبة  وجنوب  الباطنة شمال  ومحافظتي 

تعداد 2003، وبنسبة 55,8% حسب تعداد 2010 ) شكل 3-1 (.

ولعل ثبات منط توزيع السكان بني احملافظات يدلل على أن السلطنة عليها وضع 

املزيد من السياسات والبرامج وزيادة حجم االستثمارات )املصروفات اإلمنائية( للمحافظات 

خارج مسقط إلحداث نوع من التوازن التنموي بني العاصمة واألقاليم األخرى لتشجيع عدد 

أكبر من السكان على االنتقال من العاصمة إلى احملافظات األخرى مما يساعد على إعادة 

توزيع السكان على احملافظات اخملتلفة بصورة أكثر توازناً. 

1-3 أنماط توزيع السكان على مستوى الواليات :
الكلية  املساحات  من  بكثير  أقل  مساحات  على  ُعمان  سكان  يعيش  الواقع  في 

وال ينتشرون على مختلف  للمحافظات، حيث يتركز السكان في مساحات صغيرة جداً 

املساحة الكلية، وقد تبني ذلك من دراسة التجمعات السكانية، حيث يسود منط التجمعات 

الصغيرة والصغيرة جداً في معظم احملافظات )عدا املناطق احلضرية من مسقط(. وهذا 

يعني أن السكان أكثر تركزاً مما تشير إليه نتائج منحنى لورنز )شكل 1-1( ومؤشر كثافة 

السكان.
ُعمان )شكلي 1-3، 1-4( ميكن متييز  السكان في  توزيع  دراسة خريطة  ومن خالل 

األمناط التالية لتوزيع السكان:
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1-3-1 نمط التركز السكاني المرتفع: 
ومسقط  الباطنة  سهول  مثل  الساحلية  السهول  مناطق  في  ذلك  ويتمثل 

إليها  جذب  مما  اخلصبة،  والتربة  السطح  باستواء  تتميز  فيضية  سهول  وهي  وصاللة، 

السكان )شكلي 1-3، 1-4(. وحسب نتائج تعداد 2010 يضم هذا النمط جتمعات سكانية 

كبيرة احلجم يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة مثل: السيب ومطرح وبوشر وصاللة 

وصحار، والسويق، وأخرى يتراوح عدد سكانها بني 20 ألف نسمة وأقل من 100 ألف نسمة 

مثل: اخلابورة والعامرات والرستاق. كما يضم جتمعات أصغر يقل عدد سكانها عن 20 ألف 

نسمة مثل: طاقة ومرباط )ملحق 4(.

شكل 1-3 توزيع السكان في ُعمان حسب تعداد عام 2010 )مستوى احملافظات(

 

 

 

 

 
  

  

 

  

 

  

 

 ١ ٠ ٠ ٠=  

٠ ١ ٤ ٠ ,٠ ٠ ٠ ٢ ٨ ٠ ,٠ ٠ ٠٧ ٠ ,٠ ٠ ٠ مــتـر

املرتفع  ال�شكاين  الركز  يظهر 

ال�شاحلية  ال�شهول  مناطق  يف 

وم�شقط  الباطنة  �شهول  مثل 

و�شللة.

املو�شحة مت و�شعها من قبل  املحافظات  واأبعاد  . نطاق  واالإدارية  ال�شيا�شية  ناحية احلدود  يعتمد على هذه اخلارطة من  ال 
املركز الوطني للإح�شاء واملعلومات الأغرا�ش م�شروع التعداد فقط ولذلك فهي لي�شت دقيقة وال يجب االإعتماد عليها ر�شميًا.
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مثل:  اجلبلية  ال��واح��ات  وت��ع��د 

اأدم،  بهلء،  الر�شتاق،  ن��زوي، 

اإب������راء ، وامل�����ش��ي��ب��ي م��ن��اط��ق 

تركز زراعي يف معظمها، وهي 

املياه  على حاجتها من  حت�شل 

من االأفلج اأو االآبار

شكل 1-4 توزيع السكان حسب تعداد عام 2010 )مستوى الواليات(

 

1-3-2 نمط التركز السكاني المتوسط:
ويشمل مناطق األودية والواحات اجلبلية في محافظات الشرقية )شمال وجنوب( 

السابق  للنمط  الداخلي  الظهير  مبثابة  النمط  هذا  ويعد  والبرميى،  والظاهرة  والداخلية 

ذكره. وحسب نتائج تعداد 2010 يضم هذا النمط جتمعات سكانية متوسطة احلجم يزيد 

عدد سكانها على 50 ألف نسمة مثل عبرى والبرميي، وأخرى يتراوح عدد سكانها بني 20 

ألف نسمة وأقل من 50 ألف نسمة مثل إزكى و إبراء و أدم و جعالن بنى بو حسن، و جتمعات 

يتراوح عدد سكانها بني 10 آالف نسمة وأقل من 20 ألف نسمة مثل نخل، هذا باإلضافة 

إلى مجموعة أخرى من التجمعات السكانية يقل عدد سكانها عن 10 آالف نسمة.

وتعد الواحات اجلبلية مثل: نزوي، الرستاق، بهالء، أدم، إبراء ، واملضيبي مناطق تركز 

زراعي في معظمها، وهي حتصل على حاجتها من املياه من األفالج أو اآلبار.

التجمعات  بعض  بها  توجد  التي  مسندم  محافظة  أجزاء  بعض  إلى  باإلضافة 

السكانية متوسطة احلجم مثل: خصب.

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 ١ ٠ ٠ ٠=  

٠ ١ ٤ ٠ ,٠ ٠ ٠ ٢ ٨ ٠ ,٠ ٠ ٠٧ ٠ ,٠ ٠ ٠ مــتـر

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود ال�شيا�شية واالإدارية . نطاق واأبعاد الواليات املو�شحة مت و�شعها من قبل املركز 
الوطني للإح�شاء واملعلومات الأغرا�ش م�شروع التعداد فقط ولذلك فهي لي�شت دقيقة وال يجب االإعتماد عليها ر�شميًا.
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1-3-3 نمط السكان المنخفظ :
ويضم هذا النمط محافظة الوسطى واملناطق الداخلية من محافظة ظفار )شـكل 

1-3(، وهي مناطق صحراوية تقل بها املوارد الالزمة الستقرار السكان، بل وتعد في معظمها 

العدد. وقليلة  احلجم  صغيرة  النمط  بهذا  السكانية  والتجمعات  سكاني،  طرد  مناطق 

1-4 الضوابط المؤثرة في توزيع السكان:
تختلف  مستمرة  ديناميكية  عملية  معينة  منطقة  فوق  السكان  توزيع  يُعد 

الضوابط  من  مجموعة  السكان  توزيع  في  ويتحكم   . وزمانياً  مكانياً  ونتائجها  أسبابها 

أنفسهم،  البشر  من صنع  أو  الطبيعية  الظروف  نتاج  من  كانت  واملتغيرة سواء  املركبة 

حيث يتواجد السكان حينما تكون الظروف الطبيعية قادرة على توفير مقومات االستقرار 

لهم. 

)وتضم  الطبيعية  بني  السكان  توزيع  في  أثرت  التي  اجلغرافية  الضوابط  وتتنوع 

التضاريس واملناخ ومصادر املياه والتربة( والبشرية )وتضم احلرف التي يعمل بها السكان، 

املنطقة(.  في  االستثمارات  )حجم  واالقتصادية  اخلدمات(  وتوفر  واملواصالت،  النقل  طرق 

االختالف الواضح بني محافظات السلطنة وحتى بني املناطق داخل نفس احملافظة أدى إلى 

اختالف تركز السكان في احملافظات اخملتلفة. 

1-5 توزيع السكان حسب الجنسية:

1-5-1 حجم السكان الوافدين:
الُعماني  العمل  النفط، وحلاجة سوق  املمولة من عائدات  املشروعات  لتنوع  نظراً 

لعمالة وافدة فقد وفد إلى ُعمان عدد كبير من اآلسيويني والعرب ، حيث بلغ عدد الوافدين 

في تعداد 1993 نحو  ، 535 ألف نسمة ميثلون 26.5% من جملة السكان في السنة نفسها، 

ولم يزد العدد كثيراً حسب تعداد 2003. 

االخ�����ت�����لف ال����وا�����ش����ح ب��ني 

بني  وحتى  ال�شلطنة  حمافظات 

املحافظة  نف�ش  داخ��ل  املناطق 

اأدى اإىل اختلف تركز ال�شكان 

يف املحافظات املختلفة
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ولكن تعداد عام 2010 يشير إلى أن عدد الوافدين في سلطنة ُعمان بلغ 816 ألف 

نسمة ميثلون 29% من جملة السكان في العام نفسه. وهذا يعني أن تدفق العمالة الوافدة 

في السنوات األخيرة زادت وتيرته بشكل كبير عن الفترات السابقة. كما اتضح من نتائج 

التعداد أن معدل النمو السنوي للسكان الوافدين قد بلغ ذروته في الفترة 2003-2010 حيث 

وصل إلى 5.4% سنوياً )جدول1-3( في تلك الفترة، وهو بذلك يفوق معدل النمو السنوي 

للسكان الُعمانيني بكثير رغم سياسة التعمني بالقطاعات احلكومية واخلاصة. ولكن يبدو 

أن التوسع في املشروعات االقتصادية واخلدمية مثل مشروع ميناء صحار مبحافظة شمال 

الدور  الباطنة وميناء الدقم مبحافظة الوسطى، وكذلك منو القطاع اخلاص الذي كان له 

األكبر في زيادة أعداد الوافدين في هذه الفترة.

جدول 1-3 حجم ومنو السكان الوافدين   ) 1993 - 2010 (

حجم  حيث  من  اخلليجية  الدول  أقل  من  السعودية(  إلى  )باإلضافة  ُعمان  وتُعد 

السكان الوافدين بها. فقد بلغت نسبة الوافدين إلى إجمالي السكان أكثر من 50% في 

كل من البحرين والكويت ،   بينما بلغت حوالي 89% من جملة سكان دولة اإلمارات العربية 

املتحدة )جدول 4-1(. 

السنة
% من جملة عدد السكان )نسمة(

السكان

معدل النمو السنوي %

ُعمانيونوافدونجملةوافدون

1993534848201807426,5--

2003559257234081523,90,451,80

2010816143277347929,45.401.34

2010-1993---2.501.63

ي�شري تعداد 2010 اإىل اأن عدد 

الوافدين اإىل �شلطنة ُعمان بلغ 

 %29 ميثلون  ن�شمة  األ��ف   816

ال��ع��ام  يف  ال�����ش��ك��ان  جملة  م��ن 

نف�شه.

لل�شكان  ال�شنوي  النمو  معدل 

ال��واف��دي��ن ق��د ب��ل��غ ذروت����ه يف 

حيث   2010-2003 ال���ف���رة 

و�شل اإىل 5.4% �شنويًا.
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جدول 1-4 سكان دول مجلس التعاون اخلليجي حسب اجلنسية

الدولة
وافدينمواطنني

مجموع
%نسمة%نسمة

195733670.681614329.42773479سلطنة ُعمان )2010(

المملكة العربية السعودية 
 )2010(1897361568.8858981731.227563432

56839946.066617254.01234571مملكة البحرين )2010(

39.5161602660.52672926 1056900دولة الكويت )2010(

1715010----دولة قطر )2010(

دولة اإلمارات العربية 
94799711.5731607388.58264070المتحدة )2010(

44223488----جملة دول مجلس التعاون 

- الدول مرتبة حسب نسبة الوافدين. مالحظة:  

- مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، األمانة العامة، 2011 )بيانات دول البحرين والكويت واإلمارات(. املصدر:  

- مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، األمانة العامة، 2007 )بيانات دولة قطر(.  

- التعداد العام للسكان واملنشآت 2010، اململكة العربية السعودية.  

 

مختلفة  بنسب  الُعمانية  احملافظات  كل  في  الوافدون  السكان  ينتشر  وجغرافياً 

وحسب طبيعة وحاجة كل محافظة للعمالة الوافدة، ففي عام 2010 بلغ عدد الوافدين 

املناطق  و13.3% فقط في  التجمعات احلضرية  86.7% في  ألف نسمة يعيش منهم   816

القروية ، أي أن معظم الوافدين يعيشون في املناطق احلضرية. 

واخلدمات  املشروعات  معظم  وبها  العاصمة  كونها  مسقط  فمحافظة 

بلغ   2010 عام  ففي  إليها،  الوافدين  املهاجرين  معظم  تستقطب  فإنها  واالستثمارات 

عدد الوافدين املقيمني بها نحو 369 ألف نسمة )جدول 1-5( ميثلون حوالي 45% من جملة 

. وتأتي في املرتبة الثانية محافظة شمال الباطنة بنسبة 12% من  الوافدين بالسلطنة 

سياحية  وأنشطة  معالم  لوجود  وذلك   ،%11 بنسبة  ظفار   محافظة  تأتي  ثم  الوافدين 

كثيرة مثل خريف صاللة، األمر الذي أدى إلى جذب عدد كبير من الوافدين إليها للعمل في 

األنشطة السياحية . وتنخفض هذه النسبة إلى 3% في محافظة الوسطى.

حم���اف���ظ���ة م�������ش���ق���ط ك��ون��ه��ا 

ال���ع���ا����ش���م���ة وب����ه����ا م��ع��ظ��م 

امل���������ش����روع����ات واخل�����دم�����ات 

ت�شتقطب  فاإنها  واال�شتثمارات 

ال��واف��دي��ن  امل��ه��اج��ري��ن  معظم 

اإليها، ففي عام 2010 بلغ عدد 

الوافدين املقيمني بها نحو 369 

األف ن�شمة.
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املحافظات  يف  ال�شكان  توزيع 

ح�����ش��ب اجل��ن�����ش��ي��ة. ف��ف��ي ع��ام 

من  اأك��ر  الوافدون  مثَّل   2010

ن�شف �شكان حمافظة الو�شطى 

)55%(، بعد اأن كانت 26% من 

جملة �شكانها عام 2003

جدول 1-5 التوزيع العددي والنسبي للوافدين حسب احملافظات 2010

%العدد/نسمةاحملافظة

36887245.2مسقط 

8565610.5ظفار

95271.2مسندم

298913.7البرميي

575827.1الداخلية

9704711.9شمال الباطنة

545936.7جنوب الباطنة

307513.8جنوب الشرقية

263693.2شمال الشرقية  

327874.0الظاهرة

230682.8الوسطى

816143100.0سلطنة ُعمان 

ويؤثر اختالف توزيع الوافدين على احملافظات اخملتلفة -نتيجة الختالف قدرة احملافظات 

اخملتلفة على جذب الوافدين- على توزيع السكان في احملافظات حسب اجلنسية. ففي عام 

2010 مثَّل الوافدون أكثر من نصف سكان محافظة الوسطى )55%(، بعد أن كانت 26% من 

جملة سكانها عام 2003 )جدول 1-6( أي أن نسبة السكان الوافدين تضاعفت ما بني عامي 

النفط  استخراج  مثل  االقتصادية  املشروعات  من  كثير  في  للتوسع  وذلك  و2010   2003

باإلضافة إلى مشروع ميناء الدقم الذي يجذب كثيراً من العمالة الوافدة. ويليها محافظة 

مسقط التي ميثل الوافدون إليها  حوالي 48% من جملة سكانها في عام 2010 مقارنة 

بحوالي 40% في عام 2003، ثم محافظة البرميي التي انخفضت فيها نسبة الوافدين في 

اللتني  2010 إلى 41% من سكانها مقارنًة بحوالي 50% في 2003 فهي إحدى احملافظتني 

انخفضت فيهما نسبة الوافدين إلى إجمالي السكان بني عامي 2003 و2010.

وتتراوح نسبة الوافدين في محافظات الظاهرة وشمال الباطنة وظفار ومسندم 

بني 20% و40% من السكان بينما تقل في باقي احملافظات عن %20.
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ب��ل��غ��ت ن�����ش��ب��ة ال���واف���دي���ن يف 

 2010 يف  م�����ش��ق��ط  حم��اف��ظ��ة 

�شكانها  جملة  من   %48 حوايل 

عام  يف   %40 ب��ح��وايل  مقارنًة 

.2003

جدول 1-6 عدد الوافدين ونسبتهم إلى إجمالي سكان كل محافظة حسب تعدادي 

2003 و2010

احملافظة

20032010

نسمة
% من 

احملافظة
نسمة

% من 
احملافظة

25046139.6336887247.54مسقط 

6500130.108565634.30ظفار

805428.38952730.32مسندم

3872450.402989140.99البرميي

3180311.905758217.63الداخلية

5772014.119704720.07شمال الباطنة

3137812.835459318.89جنوب الباطنة

3210618.493075116.35جنوب الشرقية

1726712.352636916.23شمال الشرقية  

2060215.833278721.62الظاهرة

614126.352306854.78الوسطى

55925723.9081614329.40سلطنة ُعمان 
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شكل 1-5 توزيع السكان بني ُعمانيني ووافدين حسب تعداد عام2010

شكل 1-6 الوزن النسبي للسكان الوافدين )من جملة سكان احملافظة( 2010

 

 

 

 

  

 
 

   

 

  

 

وافدين  %عمانيني

٠ ١ ٤ ٠ ,٠ ٠ ٠ ٢ ٨ ٠ ,٠ ٠ ٠٧ ٠ ,٠ ٠ ٠ مــتـر

قبل  املو�شحة مت و�شعها من  املحافظات  واأبعاد  . نطاق  واالإدارية  ال�شيا�شية  ناحية احلدود  يعتمد على هذه اخلارطة من  ال 
املركز الوطني للإح�شاء واملعلومات الأغرا�ش م�شروع التعداد فقط ولذلك فهي لي�شت دقيقة وال يجب االإعتماد عليها ر�شميًا.
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ومما سبق يتبني أن السكان الوافدين ينتشرون في كل أرجاء سلطنة ُعمان ويتركزون 

في املناطق احلضرية، بل إنهم في بعض األحيان يعيشون في جتمعات خاصة بهم فقط، 

طبيعة  تفرضها  بل  الوافدين  اختيار  من  ليست  التجمعات  هذه  أن  القول  يجب  ولكن 

عملهم مثل: العمل في شركات كبرى فتكون اإلقامة في شكل جتمعات أو معسكرات 

أو احليوانات، وكذلك العمل في  الدواجن  أو العمل في مزارع  أو العمل في احلقول   ، عمل 

املناطق الصناعية وعمليات التعدين. 

أما على مستوى الواليات )ملحق2( فهناك واليات بلغت نسبة الوافدين بني سكانها 

أكثر من 75% مثل هيما والسنينة، تراوحت بني 60% و75% بواليات مثل: الدقم، وشليم وجزر 

الوافدين عن %15  احلالنيات، واجلازر، وبوشر )شكل1-7(.بينما هناك واليات تقل بها نسبة 

والطائيني،  دما  وبهالء،  ونخل،   ،)%7( احلمراء  مثل:   2010 تعداد  السكان حسب  من جملة 

والرستاق، واخلابورة، وغيرها من الواليات )راجع ملحق2(.

 

شكل 1-7 الواليات التي تزيد بها نسبة الوافدين عن 30% من جملة السكان 2010

1-5-2 الجنسيات الرئيسة للوافدين :
تعتبر اجلنسية الهندية هي اكثر اجلنسيات انتشاراً بلغت نسبتهم حوالي 13% من 

جملة السكان عام 1993 ميثلون حوالي نصف السكان الوافدين في السنة نفسها. وقد 

استمر تدفق الهنود إلى ُعمان حتى بلغ عددهم أكثر من 300 ألف نسمة عام 2003، ميثلون 

أن  إلى   2010 تعداد  بيانات  وتشير  نفسها.  السنة  في  الوافدين  السكان  من جملة   %54

اجلالية الهندية في ُعمان قد بلغ عددها قرابة نصف مليون )465660 نسمة(، وميثلون %57 
من جملة الوافدين في السنة نفسها. بينما التزيد نسبة أكبر اجلاليات العربية في ُعمان 
)وهي املصرية( عن 4% من جملة السكان الوافدين في عام 2010 )جدول 1-7 وشكل 8-1(.

أن  إلى  الثالثة  الُعمانية  التعدادات  بيانات  تشير   ،)7-1( جدول  من  يتضح  وكما 
عمان،  سلطنة  في  الوافدين  السكان  من  واألهم  األكبر  اجلزء  ميثلون  اآلسيويني  السكان 

ينت�شرون  ال��واف��دي��ن  ال�����ش��ك��ان 

ُع��م��ان  �شلطنة  اأرج�����اء  ك��ل  يف 

ويركزون يف املناطق احل�شرية، 

ب���ل اإن���ه���م يف ب��ع�����ش االأح���ي���ان 

يعي�شون يف جتمعات خا�شة بهم 

فقط، ولكن يجب القول اأن هذه 

اختيار  م��ن  لي�شت  التجمعات 

طبيعة  تفر�شها  ب��ل  ال��واف��دي��ن 

عملهم. 
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وأعدادهم في تزايد مستمر فمن 456 ألف نسمة )85%( عام 1993 إلى 722 ألف نسمة 
)88%( عام 2010. وفي املقابل انخفضت نسبة السكان العرب الوافدين إلى سلطنة ُعمان 

من 12% من جملة الوافدين عام 1993 إلى 9% عام 2010. 

جدول 1-7 التوزيع العددي والنسبي للوافدين إلى ُعمان حسب اجلنسية )1993 - 2010(

اجلنسية

199320032010

عدد 
)نسمة(

% من 
الوافدين

عدد 
)نسمة(

% من 
الوافدين

عدد 
)نسمة(

% من 
الوافدين

560.71,1960.51,7799.71.0دول مجلس تعاون

329.956,2237.114,2298.773.7مصرى

263.244,9287.505,1311.123.8عرب أخرون

267.58450,0300.69353,8465.66057.1هندي

188.00435,1180.43932,3255.85131.3آسيويون أخرون

747.31,44150,7405.40.5بريطانى

296.00,6360.30,7448.70.5أوربيون أخرون

ضمن جنسيات أخرى116.90,2افريقى

154.00.2ضمن جنسيات أخرىأمريكى

273.20,5834.11,5155.651.9جنسيات أخرى

534.848100,0559.257100,0816.143100.0جملة الوافدين

جملة العرب 
الوافدين

649.2612.2620.6611.0689.868.5

جملة اآلسيويني 
الوافدين

455.58885.1481.13286.1721.51188.4

�شلطنة  يف  الهنود  ال�شكان  مثل 

ُعمان 50% من جملة الوافدين 

عام 1993 ارتفعت اإىل 57% يف 

عام 2010.
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على  اآلسيوية  العمالة  تفضيل  إلى  أدت  األسباب  من  جملة  هناك  الواقع  وفي 

العمالة العربية في دول مجلس التعاون اخلليجي - وُعمان ليست استثناء - أهمها:مهارات 

العامل األسيوي: بعضهم من يجيد أكثر من لغة أجنبية، ونسبة كبيرة منهم لديه مقدرة 

على التعامل مع أجهزة احلاسوب، كما أنه أكثر طاعة وأكثر حتمالً لظروف العمل وتقبالً 

ألداء األعمال اخلدمية املتنوعة. كما أن للعمالة اآلسيوية قدرة على القيام بأكثر من عمل 

داخل املؤسسات أو حتى في العمل احلر )فمنهم من يعمل سباكاً وجناراً وأكثر من ذلك(. 

أجور العمالة اآلسيوية بصفة عامة رخيصة باملقارنة بالعمالة الوطنية أو العربية. حيث 

جعلتهم  احمللية  لعمالتهم  الشرائية  والقوة  اآلسيوية  الدول  في  الطرد  عوامل  كثرة  أن 

أو العربية، مما يجعلهم األكثر طلباً  يقبلون أجوراً منخفضة باملقارنة بالعمالة الوطنية 

ألصحاب األعمال واملشروعات .

العربية  العمالة  العمالة اآلسيوية على  العوامل وغيرها في تفضيل  وقد ساهمت هذه 

على  اعتماده  من  أكثر  اآلسوية  العمالة  على  يعتمد  العمل  سوق  جعل  مما  والوطنية 

العمالة الوطنية والعربية.

2010 الرئيسة  اجلنسيات  حسب  الوافدين  للسكان  النسبي  التوزيع   8-1 شكل 

 

من اأهم اأ�شباب تف�شيل العمالة 
االآ�شيوية: 

-تنوع مهاراتهم

-انخفا�ش اأجورهم

- الطاعة وحتمل ظروف العمل 
ال�شعبة.



حجم وتوزيع السكان
الفصل األول

2929

يف  ال�شكان  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ 

ُعمان 2.77 مليون ن�شمة ح�شب 

 1.96 منهم  الثالث،  التعداد 

الُعمانيني،  م��ن  ن�شمة  مليون 

الذين  الوافدين  من  والباقي 

 %  29.4 حوايل  ن�شبتهم  بلغت 

يعني  مما  ال�شكان.  جملة  من 

ال�شنوي جلملة  النمو  اأن معدل 

ال�شكان قد ارتفع اإىل 2.4% يف 

الفرة 2003 -2010

1-6 نمو السكان:

1-6-1 النمو السكاني :
تباينت معدالت النمو السنوي لسكان سلطنة ُعمان بني االنخفاض واالرتفاع  حتت 

تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي مرت بها السلطنة .كما اختلفت 

اجلغرافية  احلتمية  حيث  البترولية،  الطفرة  قبل  عليه  كانت  عما  السكان  توزيع  صورة 

املاضي،  في  السكان  توزيع  على صورة  وتأثيرها  والتربة(  املياه  ومصادر  واملناخ  )التضاريس 

وتنامي دور العوامل اجلغرافية البشرية )الطرق واخلدمات واالستثمارات( في الوقت احلاضر.

وقد أظهر تعداد 1993 أن عدد سكان ُعمان أصبح 2.018.074 مليون نسمة، شكل 

26%، كما  الُعمانيني حوالي  غير  الوافدين  بلغت نسبة  بينما   ،%74 ما نسبته  الُعمانيون 

القرى                         في   %28 حوالي  يعيش  بينما  احلضر  في  يعيشون  ُعمان  سكان  من   %72 أن  تبني 

) وزارة التنمية، تعداد 1993، ص ص:71 -87 ( . واعتماداً على تقدير السكان عام 1990م من 

قبل األمم املتحدة بلغ معدل النمو السنوي للسكان في الفترة 1990 – 1993 نحو 0,3%، مما 

يوضح أن معدل النمو السنوي لسكان ُعمان لم يشهد استقراراً واضحاً بل ظل متأرجحاً 

في معظم فتراته احلديثة.

وقد أخذت السلطنة بنظام إجراء التعداد كل عشر سنوات حيث مت إجراء التعداد 

العام الثاني للسكان واملساكن واملنشآت في عام 2003 حتت شعار »كم يداً تبنى ُعمان« 

وقد أظهرت النتائج أن عدد السكان قد زاد في عام 2003 إلى 2.34 مليون نسمة، بزيادة 

قدرها 323 ألف نسمة، أي بنسبة 16% في الفترة من 1993 إلى 2003، ومبعدل منو سنوي 

للسكان قدره 1,5% جلملة السكان ونحو 1,8% للسكان الُعمانيني. ويعيش حوالي %71,5 

من جملة السكان عام 2003 في جتمعات عمرانية مصنفة كتجمعات حضرية، ويعيش 

الباقون في املناطق القروية . 

وفي ديسمبر 2010 بلغ إجمالي عدد السكان في ُعمان 2.77 مليون نسمة حسب 

التعداد الثالث، منهم 1.96 مليون نسمة من الُعمانيني، والباقي من الوافدين الذين بلغت 

جلملة  السنوي  النمو  معدل  أن  يعني  مما  السكان.  جملة  من   %  29,4 حوالي  نسبتهم 

السكان قد ارتفع إلى 2,4% في الفترة 2003 -2010 وذلك بسبب زيادة أعداد الوافدين، مما 

يزيد أيضاً من صعوبة تتبع اجتاهات معدل النمو السنوي في ُعمان ومما سبق ميكن متييز 

فترات النمو السكاني التالية:

وتشمل هذه الفترة العشر سنوات الفاصلة بني تعدادي 1993 و2003، التي ظهرت 

فيها بعض املؤشرات حول مالمح النمو السكاني املنخفض في ُعمان الذي أصبح مغايراً 

ملا كان عليه في الفترة السابقة، حيث سجل معدل النمو السنوي حوالي 1,48% جلملة 

السكان ، ورمبا يرجع ذلك إلى: 

• انخفاض معدالت الزيادة الطبيعية خالل الفترة من 1995م حتى 2003م بسبب انخفاض 

معدل املواليد اخلام من 34‰ عام 1995 إلى 24,4‰ عام 2003 )وزارة الصحة، 2004، ص ص: 
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انخفض  الفترة، فقد  في هذه  كبيراً  انخفاضاً  الكلية  اخلصوبة  1-4(، كما سجل معدل 

 6,9 أن كان  بعد  3.4 طفل/امرأة عام 2003م  إلى  الُعمانية  للمرأة  الكلي  اخلصوبة  معدل 

طفل/امرأة عام 1993م. وقد كان وراء هذا االنخفاض الكبير في معدالت اخلصوبة النوعية 

والكلية جملة من التحوالت )العوامل( التي أسهمت بشكل واضح في خفض معدالت 

اإلجناب وبالتالي عدد األطفال لكل امرأة في سلطنة ُعمان وهي: 

التعليم: فقد أظهر حتليل بيانات تعداد 2003 أهمية ودور التعليم في التأثير على . 1

معدالت اخلصوبة في اجملتمع الُعماني، حيث ينخفض معدل اخلصوبة الكلي مع 

ارتفاع املستوى التعليمي، وتشير البيانات إلى ارتفاع معدل اخلصوبة الكلي للمرأة 

األمية إلى 4,1 طفل في حني ينخفض إلى 2,9 للمرأة حاملة الشهادة الثانوية، 

وإلى 1,4 طفالً للمرأة احلاصلة على درجة الدكتوراه. وقد انخفضت نسبة األمية 

بني اإلناث من )15 سنة فأكثر( من أكثر من النصف في عام 1993 إلى 29.5% عام 

2003 ، كما ارتفعت نسبة السيدات احلاصالت على دبلوم التعليم العالي أو أعلى. 

وقد أدى هذا التحسن الواضح في مستويات تعليم املرأة الُعمانية إلى انخفاض 

معدالت اخلصوبة. 

متوسط السن عند الزواج األول: ارتفع السن عند الزواج األول عند اإلناث من 20,7 . 2

سنة عام 1993 إلى 25,0 سنة عام 2003، وعند الذكور من 24,7 عام 1993 إلى 

28 سنة عام 2003، مما كان له أثر كبير على انخفاض معدل اخلصوبة الكلي في 

اجملتمع الُعماني.

الكلى، . 3 اخلصوبة  معدل  على  واضح  بشكل  املرأة  عمل  يؤثر  للعمل:  املرأة  خروج 

حيث تبني أن معدل اخلصوبة الكلي أعلى بكثير عند املرأة املتفرغة ألعمال املنزل 

)4,5 طفل/امرأة( من املرأة العاملة )2,9 طفل/امرأة( عام 2003. وتشير بيانات تعداد 

2003 إلى ارتفاع معدالت مساهمة املرأة الُعمانية بالنشاط االقتصادي لتصل إلى 

18,7% )من جملة السكان 15 سنة فأكثر(، مقارنًة بحوالي 6.7% فقط عام 1993. 

إلى خفض  أدى  بالنشاط االقتصادي  الُعمانية  املرأة  التحسن في مساهمة  هذا 

معدالت اخلصوبة الكلية.

املباعدة . 4 برامج  احلكومة سياسة  لتبنى  كان  الوالدات(:  بني  )املباعدة  برامج  تأثير 

بني الوالدات دور في خفض مستويات اخلصوبة في سلطنة ُعمان وخصوصاً في 

انخفض  كما  اخلام  الوفيات  معدل  انخفض  2003، حيث  1993 حتى  من  الفترة 

معدل وفيات الرضع، وسجل أيضاً معدل املواليد انخفاضاً ملحوظاً، مما انعكس 

على معدل اخلصوبة الكلي. 

توفير . 5 في  السلطنة  الذي تشهده  الكبير  احلضري  النمو  احلضري: ساهم  النمو 

اخلدمات احلضرية )التعليمية - الثقافية - الصحية وغيرها( في كثير من الواليات 

الُعمانية، حيث تبني أن حوالي 44% من الواليات الُعمانية يعيش أكثر من نصف 

سكانها في جتمعات حضرية، مما ساهم في تخفيض معدل اخلصوبة الكلية في 

الكلية  اخل�شوبة  معدل  �شجل 

انخفا�شًا كبريًا يف هذه الفرة، 

اخل�شوبة  معدل  انخف�ش  فقد 

الكلي للمراأة الُعمانية اإىل 3.4 

بعد  2003م  عام  طفل/امراأة 

عام  طفل/امراأة   6.9 كان  اأن 

1993م
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هذه الواليات .

• سياسة التعمني التي انتهجتها حكومة السلطنة منذ عدة سنوات، التي تهدف إلى 

إحالل العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، حيث تراجعت أعداد الوافدين في 

بداية األلفية الثالثة فقد انخفضت أعدادهم بحوالي 93 ألف نسمة في الفترة 

من 2001 )652 ألف نسمة( إلى 2003 )559 ألف نسمة( )وزارة االقتصاد الوطني، 

أكتوبر 2004، ص ص:41(.

أ ( من 2003– 2010        فترة منو سكاني مرتفع )%2.4(:

إزداد عدد السكان من 2.3 مليون نسمة إلى حوالي 2.8 مليون نسمة مبعدل منو سنوي 

بلغ حوالي 2.4%، وحوالي 59% من الزيادة في أعداد السكان مصدرها زيادة الوافدين، حيث 

زاد عدد السكان الُعمانيني بحوالي 176 ألف نسمة مقابل 257 ألف نسمة من الوافدين، 

ويرجع ذلك إلى التوسع في افتتاح مشروعات اقتصادية في ُعمان سمحت بتشغيل مزيد 

من الوافدين مثل مصفاة وميناء صحار، وأيضاً مشروع تطوير الدقم، باإلضافة إلى زيادة 

أعداد العمالة الوافدة من اإلناث للعمل في املنازل بعد خروج املرأة الُعمانية للعمل.

 

1-6-2 مكونات النمو السكاني في ُعمان:

أ- الزيادة الطبيعية:

ساهم انخفاض معدل الوفيات اخلام ووفيات األطفال الرضع واستمرار ارتفاع معدل 

املواليد اخلام في ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية، وبالتالي ارتفاع معدل النمو السنوي كما 

الصحية في سلطنة  األوضاع  لتحسن  احلقيقية  البداية  مع  توضيحه. وخصوصاً  سبق 

ُعمان في فترة الثمانينيات من القرن املاضي الذي استمر في التقدم حتى الوقت احلاضر. 

وتشير بيانات إلى أن معدل الوفيات اخلام قد انخفض من 20% عام 1970 إلى 13,3% عام 

ارتفاعه فوق مستوى  اخلام على  املواليد  بينما ظل معدل  إلى 7,6% عام 1990،  ثم   1980

بلغ %37,1  الطبيعية حتى  الزيادة  ارتفع معدل  وبالتالي  40% حتى عام 1990 )جدول8-1( 

عام 1990.

�شاهم انخفا�ش معدل الوفيات 

اخلام ووفيات االأطفال الر�شع 

وا�شتمرار ارتفاع معدل املواليد 

اخلام يف ارتفاع معدل الزيادة 

الطبيعية
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جدول 1- 8 مؤشرات الزيادة الطبيعية ووفيات الرضع لسكان الُعمانيني 2010-1970

السنة

املعدل  )٪(

الوفيات اخلاماملواليد اخلام
الزيادة 

الطبيعية
وفيات األطفال 

الرضع

197050,020,030,0*)145( 118,0

198050,013,336,764,0

199044,7*)8,8( 7,637,129,0

200032,63,629,016,7

200324,42,721,710,3

201029,22,926.310.2

املصدر: - وزارة الصحة، 2003 و  2004 و  2010 .            

االقتصادية  الظروف  حتسن  وكذلك  الصحية  اخلدمات  حتسن  استمرار  ومع 

واالجتماعية مثل اخلدمات التعليمية بشكل خاص وتبني السلطنة ) برنامج املباعدة بني 

الوالدات 1994(، استمر معدل الوفيات في االنخفاض حتى بلغ 2,9 % عام 2010. ونتيجة 

لهذه الظروف بدأ أيضاً معدل املواليد في االنخفاض فمن 44,7 % عام 1990 إلى 32,6 عام 

من  الطبيعية  الزيادة  انخفاض معدل  إلى  ذلك  أدى  وقد   .2010 عام   %29,2 إلى  ثم   2000

37,1% عام 1990 إلى 26.3% عام 2010، مما ساهم في خفض معدل النمو السنوي للسكان 

بالسلطنة وخصوصاً في فترة ما بعد عام 1993 )التعداد األول للسلطنة(.

وقد انعكس حتسن الظروف االقتصادية واالجتماعية وخصوصاً اخلدمات الصحية 

على صحة السكان بشكل عام مما أدى إلى ارتفاع متوسط العمر املتوقع عند امليالد من 49.3 

سنة عام 1970 إلى 65,9 عام 1990 ثم إلى 73,3 سنة عام 2010 )وزارة الصحة، 2012، ص: 4-1(.

ب- الهجرة الوافدة:

)اآلسيوية  العمالة  هجرة  من  هائلة  موجات  )كافًة(  اخلليجية  اجملتمعات  شهدت 

والعربية( إليها منذ منتصف السبعينيات عقب الطفرة النفطية التي أسهمت بشكل 

رئيس في متويل وتشييد البنى التحتية والهياكل االقتصادية. فقد توافرت اآلالف من فرص 

وكذلك  احلكومية  والوزارات  واإلدارات  الصحية  واملراكز  واملدارس  الطرق  بناء  في  العمل 

املشروعات  من  ذلك  وغير  الصحي  والصرف  واملياه  الكهرباء  وشبكات  واألسواق  املصانع 

التنموية. وفي ظل صغر حجم قوة العمل الوطنية استلزم األمر جلب أيدي عاملة كثيرة 

متنوعة التخصصات واملهارات .

االقت�شادية  ال��ظ��روف  حت�شن 

واالج���ت���م���اع���ي���ة وخ�����ش��و���ش��ًا 

�شحة  على  ال�شحية  اخلدمات 

اأدى  مما  ع��ام  ب�شكل  ال�شكان 

العمر  م��ت��و���ش��ط  ارت���ف���اع  اإىل 

 49.3 من  امليلد  عند  املتوقع 

 65.9 اإىل   1970 ع���ام  �شنة 

�شنة   73،3 اإىل  ثم   1990 عام 

عام 2010 
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جدول 1-9  التوزيع النسبي للسكان العمانيني  وافدين  )1993 – 2010(

وافدون %ُعمانيون %السنة

199373,526,5
199873,726,3
200376,123,9
201070,629,4

1-6-3 التباين المكاني لمعدالت النمو السنوي لسكان :

يصعب تتبع اجتاهات النمو السكاني على مستوى التقسيمات اإلدارية احلالية قبل 

عام 1993، لعدم وجود بيانات لهذه التقسيمات ميكن استخدامها للمقارنة.

فعلى مستوى احملافظات: لعبت الظروف الطبيعية وحجم االستثمارات ومستوى 

اخلدمات دوراً مهماً في اختالف وتفاوت معدالت النمو السنوي لسكان احملافظات في الفترة 

بني تعدادي 2003 و2010. فيالحظ وجود تفاوت كبير في معدالت النمو السنوي للسكان 

بني احملافظات )جدول1-10( فقد سجلت بعض احملافظات معدالت عالية جداً وأخرى معدالت 

تناقص، وإن كان معظم احملافظات قد سجلت معدالت منو سكاني يقترب من معدل النمو 

السنوي لسكان السلطنة.

هذه  في  سكاني  منو  معدالت  أعلى  سجلت  الوسطي  محافظة  أن  لوحظ  فقد 

الفترة بلغ 8,45 % سنوياً. ويرجع ذلك إلى أن محافظة الوسطي شهدت كثيراً من أشكال 

النمو في تلك الفترة متثلت في معدالت اخلصوبة العالية بهذه املنطقة والتي بلغت 4,0 

والية هيما  مثل  بها معدالت خصوبة عالية جداً  الواليات  بل سجلت بعض  طفل/امرأة، 

التي سجلت 6,4 طفل/امرأة واجلازر التي سجلت 4,5 طفل/امرأة في الفترة نفسها ، كما 

أنها تستقبل أعداداً كبيرة من املهاجرين إليها بسبب وجود كثير من املوارد النفطية على 

أرضها، باإلضافة إلى مشروع تطوير الدقم الذي جلب كثيراً من العمالة الوافدة، حيث بلغ 

���ش��ج��ل��ت ب��ع�����ش امل��ح��اف��ظ��ات 

م��ع��دالت ع��ال��ي��ة ج���دًا واأخ���رى 

ك��ان  واإن  ت��ن��اق�����ش،  م��ع��دالت 

�شجلت  قد  املحافظات  معظم 

���ش��ك��اين يقرب  م��ع��دالت من��و 

من معدل النمو ال�شنوي ل�شكان 

ال�شلطنة
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عدد السكان الوافدين في 2010 حوالي 4 أضعاف عددهم في 2003. أما باقي احملافظات 

الُعمانية فقد تراوح معدل النمو السنوي للسكان بني 1,14% في جنوب الشرقية و%2,93 

في مسقط. 

سنوي  تناقص  معدل  سجلت  التي  الوحيدة  الُعمانية  احملافظة  البرميى  وتعد 

إلى  ذلك  ويرجع   .)9-1 وشكل   10-1 )جدول  نفسها  الفترة  في    %0.75 بنحو   لسكانها 

الوافدين بها من  العربية، حيث تراجعت أعداد  طبيعة احملافظة وقربها من دولة اإلمارات 

حوالي 39 ألف نسمة عام 2003 إلى حوالي 30 ألف نسمة عام 2010 أي أنه انخفض بني 

عامي 2003 و2010 بحوالي 25% )ملحق2( .

وت���ع���د ال����رمي����ى امل��ح��اف��ظ��ة 

�شجلت  التي  الوحيدة  الُعمانية 

ل�شكانها  �شنوي  تناق�ش  معدل 

ال��ف��رة  يف   %0.75- ب��ن��ح��و 

اإىل طبيعة  نف�شها ويرجع ذلك 

امل��ح��اف��ظ��ة وق��رب��ه��ا م��ن دول��ة 

االإمارات العربية،
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جدول 1-10 معدل النمو السنوي للسكان على مستوى الواليات بني عامي 2003 و2010

%الواليات احملافظة%الواليات احملافظة

مسقط

-0.32مطرح

شمال 
الباطنة

4.20صحار

1.76شناص3.50بوشر

3.96لوى4.35السيب

1.35صحم5.01العامرات

1.63اخلابورة1.27مسقط 

1.42السويق2.15قريات

2.39جملة احملافظة2.93جملة احملافظة

ظفار

1.39صاللة 

جنوب 
الباطنة

1.02الرستاق

1.45نخل6.75ثمريت 

1.83وادى املعاول0.61طاقة 

3.45العوابى-1.06مرباط 

2.73املصنعة2.23سدح 

3.49بركاء0.04رخيوت

2.39جملة احملافظة-0.71ضلكوت 

10.05مقشن 

جنوب 
الشرقية

-0.39صور 
شليم وجزر 

احلالنيات 
1.76الكامل والوافى 7.56

على -املزيونة  بو  بنى  2.52جعالن 

2.13جعالن بنى بو حسن2.08جملة احملافظة 

مسندم

-0.90مصيرة0.34خصب
1.14جملة احملافظة0.93بخا

3.29دبا

شمال 
الشرقية

1.52إبراء 

2.24بديه 5.22مدحا

2.38القابل 1.46جملة احملافظة

البرميى

2.41املضيبى -1.05البرميى 

1.73دما ووادي الطائيني -0.83محضة 

2.41وادى بنى خالد-السنينة 

2.15جملة احملافظة-0.75جملة احملافظة

الداخلية

2.94نزوى

الظاهرة

2.54عبرى

1.50ينقل3.24سمائل

0.59ضنك1.82بهالء

2.18جملة احملافظة6.89أدم

1.78احلمراء

الوسطى

16.91هيما 

3.16محوت 2.58منح

13.80الدقم 2.33إزكى

4.42اجلازر 2.54بدبد

8.45جملة احملافظة 2.87جملة احملافظة

1.34السكان الُعمانيني2.42سلطنة ُعمان
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شكل 1-9 معدل النمو السنوي حسب احملافظات وإجمالي السلطنة بني عامي 2003 و2010

أما على مستوى الواليات: فقد سجلت الواليات معدالت منو متباينة كالتالي:

أوالً: واليات سجلت معدالت تناقص: مثل صور ومصيرة مبحافظة جنوب  الشرقية  

والبرميي ومحضة مبحافظة البرميي. ويرجع السبب في تناقص معدل النمو بتلك الواليات 

إلى تناقص أعداد الوافدين بهذه الواليات، حيث تناقصت أعداد الوافدين بوالية صور مثالً  

من حوالي 18 ألف نسمة عام 2003 إلى حوالي 12 ألف نسمة عام 2010 . كما سجلت 

واليات أخرى معدالت تناقص مثل: مطرح مبحافظة مسقط ومرباط وضلكوت مبحافظة 

حيث  مطرح  مثل  والية  في  الُعمانيني  أعداد  تناقص  إلى  ذلك  ويرجع  )شكل10-1(  ظفار 

تناقصت أعداد الُعمانيني من حوالي 57 ألف نسمة عام 2003 إلى حوالي 47 ألف نسمة 

عام 2010 )ملحق2( .

 

اأخ��رى معدالت  �شجلت والي��ات 

تناق�ش مثل: مطرح مبحافظة 

م�����ش��ق��ط وم���رب���اط و���ش��ل��ك��وت 

ذلك  وي��رج��ع  ظفار  مبحافظة 

الُعمانيني  اأع��داد  تناق�ش  اإىل 

حيث  م���ط���رح  م��ث��ل  والي�����ة  يف 

الُعمانيني  اأع����داد  تناق�شت 

عام  ن�شمة  األف   57 من حوايل 

2003 اإىل حوايل 47 األف ن�شمة 

عام 2010  
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شكل 1-10 الواليات التي سجلت معدل منو أقل من 1% أو معدل تناقص ما بني عامي 2003 و2010

 

ثانياً: واليات سجلت معدالت منو )بطىء( أقل من متوسط السلطنة )1,0 – %2,4(: 
وعددها حوالي 27 والية مثل مسقط وقريات مبحافظة مسقط، وشناص وصحم واخلابورة 
والسويق مبحافظة شمال الباطنة، وكذلك واليات أخرى مبختلف احملافظات الُعمانية األخرى 
إلى  الواليات  هذه  بعض  في  املنخفض  النمو  هذا  ويرجع  الوسطى.  محافظة  واليات  عدا 
تناقص أعداد الوافدين بني التعدادين، أو إلى انخفاض معدل منو السكان الُعمانيني في الفترة 

.2010- 2003

ثالثاً: واليات سجلت معدالت منو )مرتفع( أعلى من متوسط السلطنة )2,4 – أقل 

الباطنة،  شمال  مبحافظة  ولوى  وصحار  مسقط،  مبحافظة  والسيب  بوشر  مثل   :)%5 من 

)شكل11-1(  الداخلية  مبحافظة  وبدبد  وسمائل  ونزوى  الباطنة،  بجنوب  وبركاء  والعوابي 

وغيرها من الواليات باحملافظات األخرى )جدول1-10(. يرجع السبب في ارتفاع معدالت النمو 

بهذه الواليات إلى تزايد أعداد الوافدين بها، فعلى سبيل املثال فقد تزايدت أعداد الوافدين في 

والية السيب من 61 ألف نسمة عام 2003 إلى 118 ألف نسمة عام 2010، كما تزايدت أعداد 

الوافدين بصحار من 20 ألف نسمة إلى 47 ألف نسمة في الفترة نفسها.

اأقل  )بطىء(  منو  معدالت  �شجلت 

 –  1،0( ال�شلطنة  م��ت��و���ش��ط  م��ن 

2.4%(: وعددها حوايل 27 والية
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شكل 1-11 الواليات التي سجلت معدالت منو مرتفعة ما بني عامي 2003 و2010

 

رابعاً: واليات سجلت معدالت منو عالية جداً )5,0 – 16,9%(: وهي واليات سجلت 

معدالت منو غير طبيعية مثل: واليات هيما )16,9%( والدقم )13,8%( مبحافظة الوسطى، 

مقشن وثمريت وشليم وجزر احلالنيات مبحافظة ظفار، وأيضاً العامرات مبحافظة مبسقط، 

هذا  في  السبب  ويرجع  )شكل11-1(.  الداخلية  وأدم مبحافظة  ومدحا مبحافظة مبسندم، 

فعلى سبيل  الواليات،  بهذه  الوافدين  أعداد  في  الكبيرة  الزيادة  إلى  الطبيعى  غير  النمو 

املثال فقد زادت أعداد الوافدين بوالية هيما من 1378 نسمة عام 2003 إلى 8553 نسمة 

عام 2010، وكذلك في الدقم من أقل من ألف نسمة إلى 7397 نسمة في الفترة نفسها، 

كما زادت أعداد الوافدين بالواليات األخرى )ملحق2(.   

1-7 مستقبل السكان في ُعمان:
تُرسم مالمح السكان في املستقبل في اجملتمع في ضوء معدالت النمو السكاني، 

واالجتماعية.  االقتصادية  الظروف  وتغير  ثبات  مدى  وكذلك  احلالية،  اخلصوبة  ومعدالت 

السكان  عن مستقبل  البيانات  من  كبير  قدر  توفير  في  السكانية  اإلسقاطات  وتسهم 

في اجملتمع، مما يساعد صانعي القرار في رسم السياسات االقتصادية واالجتماعية على 

احملتمل  االجتاه  السكانية  التوقعات  أو  اإلسقاطات  توضح  حيث  صحيحة،  علمية  أسس 

الدراسات  النوعية من  املؤسسات احلكومية هذه  السكاني في املستقبل. وحتتاج  للنمو 

لالستعانة بها في تخطيط القطاعات اخملتلفة باجملتمع مثل تخطيط التعليم )الطالب 

الصحية(،  واملراكز  )املستشفيات  الصحية  للرعاية  املستقبلي  والتخطيط  واملدرس( 

وكذلك التخطيط اإلسكاني والقوى العاملة واخلدمات اخملتلفة األخرى باجملتمع.

ال�شكانية  االإ�شقاطات  وت�شهم 

يف توفري قدر كبري من البيانات 

ع����ن م�����ش��ت��ق��ب��ل ال�������ش���ك���ان يف 

�شانعي  ي�شاعد  مما  املجتمع، 

ال�شيا�شات  ر���ش��م  يف  ال��ق��رار 

على  واالجتماعية  االقت�شادية 

اأ�ش�ش علمية �شحيحة
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اإلسقاطات السكانية بسلطنة عمان )2011-2040م(
     تهدف معظم االسقاطات السكانية إلى تقدمي تقديرات مستقبلية عن حجم وخصائص 

افتراضات مبنية  املتوقعة خالل فترة اإلسقاط، حتسب على أساس  وإجتهات منو السكان 

على أسس علمية ودراسات سابقة إلجتاهات وأمناط العوامل املؤثرة على النمو السكاني 

)الوفاة، املواليد،الهجرة( في مجتمع ما والتوجهات املستقبلية والسياسات احلكومية ذات 

العالقة.

النمو  على  املؤثر  العوامل  أن  منها  إفتراضات  عدة  على  السكانية  االسقاطات  وتبنى   

حدوث  عدم  إفتراض  على  أي  فجأة،  وليس  اإلسقاط  فترة  خالل  تدريجياً  تتغير  السكاني 

لقيم  املستقبلي  االستمرار  بعض  تفترض  أنها  كما  محسوبة.  وغير  مفاجئة  تطورات 

بنفس  مستمرة  تبقى  سوف  وأنها  احلاضر،  الوقت  في  السائدة  الدميوغرافية  املؤشرات 

الدول  أن  وحيث  االجتاهات.  هذه  على  تأثير  أي  عن  النظر  بغض  املستقبل  في  املستوى 

مستمرة في برامجها وخططها التنموية فإنه البد أن يتم األخذ بعني اإلعتبار بتأثير نتائج 

هذه السياسات والبرامج على مكونات النمو السكاني .

   طريقة تقدير السكان العمانينين
أدق  األفواج، وهي  أو  املكونات  إلى  املستندة  التركيبية  الطريقة  األكثر شيوعاً  الطرق  من 

الطرق وأفضلها حلساب التوقعات السكانية ملدة طويلة بحيث تقوم بإسقاطات سكانية 

آخذة باالعتبار مكونات وعناصر التغير السكاني كاملواليد والوفيات والهجرة لكال اجلنسني، 

وذلك حسب فرضيات معينة. ويستلزم جانب األمان والدقة أن توضع بدائل أو سيناريوهات 

لهذه الفروض حتدد املدى الذي ميكن أن يكون فيه حجم السكان في املستقبل، وفق هذه 

املنهجية فإن السكان في نهاية مدة اإلسقاط هم.

السكان في بداية فترة اإلسقاط مضافاً إليهم صافي الزيادة الطبيعية وصافي الهجرة، 

وذلك باستخدام برنامج إلكتروني معد لهذا الغرض . 

أما بالنسبة إلسقاطات السكان حسب احملافظات والواليات وفئات السن فقد مت االعتماد 

العمرية  الفئات  حسب  محافظة  كل  في  واإلناث  الذكور  من  لكل  النسبي  الثقل  على 

اخلمسية في سنة األساس 2011م.

 ت��ه��دف م��ع��ظ��م اال���ش��ق��اط��ات 

ت���ق���دمي  اإىل  ال�������ش���ك���ان���ي���ة 

حجم  عن  م�شتقبلية  تقديرات 

وخ�����ش��ائ�����ش واإجت����ه����ات منو 

فرة  خ��لل  املتوقعة  ال�شكان 

االإ�شقاط
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طريقة تقدير السكان الوافدين
السكان  الوافدين فهي مختلفة عن تقدير  السكان  أتبعت في تقدير   التي  الطريقة  أما 

واملشاريع  االقتصادية  األوضاع  على  يعتمد  السكاني  منوهم  الن   نظرا  وذلك  العمانيني، 

التنموية بالبلد وليس على عوامل الدميغرافية فقط االعتيادية وذلك أن معظم الوافدين 

اخلصائص  نفس  من  بأفراد  استبدالهم  يتم  ما  وغالباً  أسراً،  وليس  فرادى  هم  بالسلطنة 

بعد انتهاء إقامتهم بالسلطنة حيث ال تأثير لعوامل املواليد والوفيات وعليه فقد مت تقدير 

السكان الوافدين اعتماداً على نسبتهم من إجمالي السكان. وبناء على التطور العمراني 

نسبة  تقدير  مت  فقد  الثامنة،  اخلمسية  اخلطة  نهاية  إلى  التنموية  املشاريع  واستمرار 

السكان الوافدين بحوالي ) 45% ( من إجمالي السكان حتى عام 2015م وإلى حوالي ) %30 

( حتى  عام  2040م وذلك متاشياً مع التوجيهات السامية حول عدم جتاوز نسبة الوافدين 

أكثر من ثلث السكان، واإلجراءات التي أتبعتها اجلهات املعنية من أجل الوصول إلى هذه 

النسبة والسيطرة على التزايد الكبير في أعداد الوافدين. بحيث مت اعتبار ثبات نسبة النوع 

والتركيب العمري للوافدين طوال فترة اإلسقاط.

املدخالت واالفتراضات املتعلقة بعملية اإلسقاط السكاني:
متثل بيانات التركيب العمري والنوعي للسكان العمانيني في سنة األساس 2011م باإلضافة 

هي   ، والوفاة  اخلصوبة  وافتراضات  الصحة  وزارة  من  الصادرة  والوالدات  الوفاة  بيانات  إلى 

املدخالت األساسية التي أعتمد عليها في إعداد اإلسقاطات السكانية بسلطنة عمان.

التركيب العمري والنوعي للسكان في سنة األساس: 

املستقبلية  التقديرات  األساسي إلعداد  املدخل  للسكان متثل  العمري  التركيب  بيانات  إن 

للسكان، وحيث إن هذه البيانات عادة ما تشوبها األخطاء والتي بدورها تؤثر على منطقية 

هذه  ومتهيد  تقييم  على  العادة  جرت  وقد  السكانية،  والتقديرات  اإلسقاطات  إعداد  ودقة 

البيانات في سنة األساس قبل البدء في استخدامها في اإلسقاطات السكانية. 

ال�شكان  ن�شبة  تقدير  مت  فقد 

 )  %45  ( ب��ح��وايل  ال��واف��دي��ن 

عام  حتى  ال�شكان  اإجمايل  من 

واإىل ح��وايل ) %30 (  2015م 

حتى  عام  2040م 
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جدول رقم )  1 - 11  ( التوزيع العمري و النوعي للسكان العمانيني في منتصف العام 2011م

إناثذكورفئات العمر

03196930912

1107670103420

5106884103214

109375388606

15120900113185

20124754120173

25111900108890

308462883655

355772054140

403904337642

453273532412

502734229644

552030822844

601742118001

651508914578

701347211375

7588477067

80+104888477

لسنة  للعمانيني  السكاني  الهرم  يوضح  والذي   )12-1( رقم  الشكل  خالل  من  يتضح  و 

األطفال  نسبة  فيه  تشكل  بحيث  فتي  مجتمع  العماني  اجملتمع  بأن  2011م  األساس 

والشباب النسبة األكبر من إجمالي السكان العمانيني في السلطنة وان التوزيع النسبي 

األقل من  السكان  بأن  يتبني  العمرية، كما  الفئات  واإلناث حسب  للذكور  تقريباً  يتساوى 

15 سنة ميثلون حوالي ثلث اجملتمع العماني لسنة األساس، وأن األطفال األقل من خمس 

أن السكان في سن  العمانيني، في حني  سنوات بلغت نسبتهم حوالي 14% من إجمالي 

العمل )15-64( سنة ميثلون حوالي 62% وأن الشباب العماني في الفئة العمرية )24-15( 

يشكلون حوالي ربع اجملتمع العماني، أما بالنسبة للسكان كبار السن 65 سنة فأكثر فهم 

ميثلون حوالي 4% فقط من إجمالي العمانيني لعام 2011م

      

االأق��ل  ال�شكان  ب��اأن  يتبني  كما 

من 15 �شنة ميثلون حوايل ثلث 

املجتمع العماين ل�شنة االأ�شا�ش، 

خم�ش  من  االأق��ل  االأطفال  واأن 

حوايل  ن�شبتهم  بلغت  �شنوات 

14% من اإجمايل العمانيني، يف 

العمل  �شن  ال�شكان يف  اأن  حني 

حوايل  ميثلون  �شنة   )64-15(

ال��ع��م��اين  ال�����ش��ب��اب  واأن   %62

 )24-15( العمرية  الفئة  يف 

املجتمع  رب��ع  ح���وايل  ي�شكلون 

العماين
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  شكل رقم ) 1-12(الهرم السكاني للعمانيني لعام 2011م

االفتراضات املتعلقة باخلصوبة:

 تعتبر معدالت اخلصوبة العمرية والكلية من البيانات األساسية التي يعتمد عليها في 

اإلسقاطات السكانية حيث أنها  تؤثر بشكل مباشرة في اجتاهات ومنط النمو السكاني، 

وهي عبارة عن معدالت اخلصوبة العمرية والكلية لسنة األساس والتي احتسبت بناء على 

بيانات املواليد من وزارة الصحة عام 2011م وبيانات السكان ملنتصف عام 2011م من شرطة 

عمان . حيث مت وضع ثالثة افتراضات للخصوبة لسنة اإلسقاط مبنية على أسس علمية 

معتمدة على حتليل ودراسة اجتاهات اخلصوبة ومنط النمو السكاني في السنوات املاضية 

وبناء على الوضع االقتصادي واالجتماعي املتوقع في السنوات القادمة، باإلضافة إلى حتليل 

العوامل املؤثرة على اخلصوبة مثل التعليم والعمل واحلياة املدنية، فقد أوضحت الدراسات 

أن حوالي 46.5% من النساء في سن الزواج لم يسبق لهن الزواج لعام 2010م، وأن معدل 

امرأة في سن اإلجناب عام  انخفض من 6.2 مولود لكل  العمانية  للمرأة  الكلية  اخلصوبة 

1993م إلى 3.4 عام 2003م وارتفع بشكل طفيف عام 2010م ليصل إلى حوالي 3.7 مولود 

لكل امرأة في سن اإلجناب. كما أوضحت الدراسات أن متوسط العمر عند الزواج األول 
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اخل�������ش���وب���ة  م�����ع�����دل  واأن 

ال��ك��ل��ي��ة ل���ل���م���راأة ال��ع��م��ان��ي��ة 

م���ول���ود   6.2 م����ن  ان��خ��ف�����ش 

االإجن���اب �شن  يف  ام����راأة  لكل 



حجم وتوزيع السكان
الفصل األول

4343

للمرأة العمانية ارتفع ليصل إلى 26 سنة عام 2010م مما يقلل فترة اإلجناب لدى املرأة. وقد 

تبني أيضاً في نفس املصدر أن اخلصوبة الزواجية للمرأة املتعلمة أقل من املرأة األمية، وأن 

العملية. كما  التعليمي ومع حالتها  ارتفاع مستواها  تقل مع  للمرأة  الزواجية  اخلصوبة 

أتضح أن خصوبة العمانيات تنخفض في املناطق احلضرية عنها في القرى، فقد سجلت 

واليتي مطرح ومسقط معدالت خصوبة منخفضة عام 2010م، وقد وصلت واليتي  مثالً 

االفتراض  استخدام  مت  ذلك  على  بناء  2003م.  عام  اإلحالل  مستوى  إلى  ومطرح  مسقط 

امرأة  الكلية لعام 2025 هو 3.1 مولود لكل  أن معدل اخلصوبة  املتوسط، بحيث يفترض 

وسوف يصل نهاية عام 2040م إلى 2.8 مولود لكل امرأة..

الكلي حسب االفتراض املتوسط للسنوات  ( معدل اخلصوبة   12-1 ( السجدول رقم 
اخملتارة  للفترة )2011-2040م(

معدل اخلصوبة الكليالسنة

20113.7

20253.1

20402.8

االفتراضات املتعلقة بالوفاة:

يعتبر مؤشر الوفاة من املؤشرات املهمة التي تؤثر في منط واجتاهات النمو السكاني بصورة 

مباشرة، والتي تسعى معظم دول العالم إلى حتسينها لتصل ملستويات قياسية من خالل 

تطوير املستوى الصحي، وقد مت استخدام معدالت الوفاة حسب الفئات اخلمسية لكل ألف 

من السكان باإلضافة إلى معدل وفيات األطفال الرضع لكل ألف مولود حي ومعدل وفيات 

األطفال دون سن اخلامسة لكل ألف من السكان لسنة األساس 2011م، بناء على بيانات 

الوفاة الصادرة من وزارة الصحة وبيانات السكان ملنتصف العام الصادرة منشرطة عمان 

علمية  أسس  على  وذلك  2040م  وعام  2025م  لعام  املعدالت  هذه  وافتراض   ، السلطانية 

معتمدة على حتليل ودراسة اجتاهات الوفاة ومنط النمو السكاني في السنوات املاضية وبناء 

على الوضع االقتصادي واالجتماعي والصحي املتوقع في السنوات القادمة.

قد مت ا�شتخدام معدالت الوفاة 

لكل  اخلم�شية  الفئات  ح�شب 

األ���ف م��ن ال�����ش��ك��ان ب��االإ���ش��اف��ة 

االأط���ف���ال  وف���ي���ات  م��ع��دل  اإىل 

األ���ف م��ول��ود حي  ال��ر���ش��ع لكل 

وم��ع��دل وف��ي��ات االأط��ف��ال دون 

���ش��ن اخل��ام�����ش��ة ل��ك��ل األ���ف من 

2011 االأ�شا�ش  ل�شنة  ال�شكان 
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من خالل حتليل املؤشرات املتعلقة بالوفاة للعمانيني خالل األعوام املاضية فقد اتضح أن 

هنالك انخفاضاً واضحاً في هذه املعدالت مع حتسن الوضع الصحي والتنمية املستدامة 

املستمرة التي شهدتها السلطنة منذ عام 1970م، فقد انخفض معدل وفيات األطفال 

الرضع لكل ألف مولود حي من )118( عام 1970م ليصل إلى )29( 1990م و )9.5( عام 2011م، 

والتي  السكان  من  ألف  لكل  سنوات  خمس  من  أقل  األطفال  وفيات  معدل  في  وباملثل 

انخفضت من )181(عام 1970م ليصل إلى )35( 1990م و)11.9( عام 2011م.للعمانيني، اما 

بالنسبة ملؤشر الوفاه املعبر عنه بتوقع العمر امليالد للعمانيني ، فمن  املالحظ أنه قد ارتفع 

من )49.3( عام 1970م ليصل إلى )66.5( عام 1990م و )75.4( عام 2011م لكال اجلنسني، وقد 

مت االعتماد على بيانات عام 2011م التي حددت معدل توقع احلياة عند امليالد للعمانيني لعام 

احلياة  جداول  نظام  باستخدام  وذلك  حده  على  كل  اجلنسني  وكال  واإلناث  للذكور  2011م 

وذلك على النحو التالي 

جدول رقم ) 1-13 ( توقع احلياة عند امليالد للعمانيني لعام 2011م

كال اجلنسنيإناثذكور

75.4 سنة77.7 سنة73.1 سنة  

وعلى ضوء ذلك فقد مت وضع افتراضات الوفاة على أساس حتسن الظروف الصحية خالل 

فترة اإلسقاط األمر الذي ينعكس على مؤشر توقع احلياة عند امليالد بحيث تكون سرعة 

انخفاض الوفاة متوسطه حيث يفترض زيادة سنوية في توقع احلياة عند الوالدة لكل من 

الذكور واإلناث مبقدار 0.12 انطالقاً من سنة األساس ليصل توقع احلياة عند الوالدة  82.3 

سنة لإلناث و 77.67 سنة للذكور بنهاية فترة إسقاط 2040م.

املعر  ال��وف��اه  ملوؤ�شر  بالن�شبة 

ع��ن��ه ب��ت��وق��ع ال��ع��م��ر امل��ي��لد 

اأنه  امللحظ  فمن    ، للعمانيني 

عام   )49.3( م��ن  ارت��ف��ع  ق��د 

 )66.5( اإىل  لي�شل  1970م 

 )75.4( و  1990م  ع�����ام 

اجلن�شني ل��ك��ل  2011م  ع���ام 
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شكل رقم )  1-13 ( توقع العمر عند امليالد خالل فترة اإلسقاط )2011-2040م(

االفتراضات املتعلقة بالهجرة:

يعتبر متغير الهجرة من أكثر العوامل املؤثرة في النمو السكان ومن أكثرها غموضاً وصعوبة 

في القياس، فالبيانات املتاحة عن حركة السكان عادة ما تكون معيبة كما أن التغيير في 

املفاهيم املستخدمة في قياس الهجرة ودرجة شمول هذه البيانات جتعل من الصعب دراسة 

تأثير هذه العناصر على السكان بطريقة مرضية، من جهة أخرى فإن البيانات عن خصائص 

املهاجرين وبالذات مستوى اخلصوبة والوفاة بينهم عادة ما تكون غير متوفرة في السجالت 

اإلدارية. 

 تتأثر الهجرة عادة بالظروف االقتصادية للبالد املرسلة واملستقبلة للمهاجرين، باإلضافة إلى 

وجود ظروف استثنائية إجبارية في بعض األحيان في الدول  املرسلة للمهاجرين واملستقبلة 

املاضية  واجتاهاتها  الهجرة  قياس  في  بالغة  إلى صعوبة  العوامل  هذه  كل  أدت  وقد  لهم، 

والتنبؤ بهذه االجتاهات في املستقبل. أما بالنسبة للوضع في عمان فإنه نظراً لعدم توفر 

بيانات دقيقة عن هجرة العمانيني إلى اخلارج فقد  مت اعتبارها تساوي الصفر على اعتبار أن 

الدول  من  وليس  للعمل  الهجرة  وخاصة  للمهاجرين  املستقبلة  الدول  من  عمان  سلطنة 

املرسلة.

 

          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
            

إناثذكور

 ن���ظ���رًا ل���ع���دم ت���وف���ر ب��ي��ان��ات 

العمانيني  ه��ج��رة  ع��ن  دقيقة 

اعتبارها  اإىل اخل��ارج فقد  مت 

اعتبار  على  ال�شفر  ت�����ش��اوي 

ال��دول  م��ن  ع��م��ان  �شلطنة  اأن 

امل�������ش���ت���ق���ب���ل���ة ل��ل��م��ه��اج��ري��ن 

وخ���ا����ش���ة ال���ه���ج���رة ل��ل��ع��م��ل 

ول��ي�����ش م���ن ال������دول امل��ر���ش��ل��ة
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نظرة عامة عن السكان العمانيني:

يتضح من خالل اجلدول رقم ) 1-14 ( والذي يعطينا نظرة عامة عن السكان بسنة األساس 

2011م، ونهاية سنة اإلسقاط 2040م، بأن عدد السكان العمانيني سوف يزيد بحوالي 816 

يقدر  منو سكاني  بواقع معدل  اإلسقاط  فترة  لإلناث خالل  ألف   825 وحوالي  للذكور  ألف 

ب 2.0 للذكور و 2.1 لإلناث في الفترة )2011-2040م(.وفيما يلي ملخص لنتائج اإلسقاط 

للعمانيني

جدول رقم ) 1-14  ( السكان العمانيني 2011م، 2040م

2040م2011مالبيان

 عدد

السكان

1,024,9231,841,169ذكور

988,2351,813,902إناث

104102نسبة النوع

 التركيب

العمري

)14-0(666,428981,519

)64-151,257,3372,451,781 

+6589,347221,771 

75.479.9العمر املتوقع عند امليالد

3.33.7معدل الوفيات اخلام

31.220.8معدل املواليد اخلام

3.672.75معدل اخلصوبة الكلية

�شوف  العمانيني  ال�شكان  عدد 

األف للذكور  يزيد بحوايل 816 

ل��لإن��اث  األ����ف   825 وح�����وايل 

خ���لل ف���رة االإ���ش��ق��اط ب��واق��ع 

م��ع��دل من���و ���ش��ك��اين ي��ق��در ب 

ل��لإن��اث   2.1 و  ل��ل��ذك��ور   2.0

)2011-2040م ال��ف��رة  يف 
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اجلدول رقم )  1-15  ( نتائج اإلسقاطات للعمانيني والوافدين ) 2013-2040( وبحسب الذكور واإلناث

السنوات

 الجملة   الوافدين  العامنيني 

كال اناثذكور
كال اناثذكورالجنسني 

كال اناثذكورالجنسني 
الجنسني 

2013 1,100,614 1,071,388 2,172,002 1,401,621 281,583 1,683,204 2,502,235 1,352,971 3,855,206

2014 1,110,837 1,075,993 2,186,830 1,471,944 295,711 1,767,655 2,582,781 1,371,704 3,954,485

2015 1,140,934 1,106,607 2,247,541 1,531,268 307,629 1,838,897 2,672,202 1,414,236 4,086,438

2016 1,171,465 1,137,617 2,309,082 1,543,575 310,101 1,853,676 2,715,040 1,447,718 4,162,758

2017 1,202,236 1,168,833 2,371,069 1,555,106 312,418 1,867,524 2,757,342 1,481,251 4,238,593

2018 1,233,059 1,200,072 2,433,131 1,566,270 314,661 1,880,931 2,799,329 1,514,733 4,314,062

2019 1,263,763 1,231,166 2,494,929 1,575,608 316,537 1,892,145 2,839,371 1,547,703 4,387,074

2020 1,294,196 1,261,963 2,556,159 1,583,598 318,142 1,901,740 2,877,794 1,580,105 4,457,899

2021 1,324,229 1,292,335 2,616,564 1,590,127 319,453 1,909,580 2,914,356 1,611,788 4,526,144

2022 1,353,754 1,322,173 2,675,927 1,595,118 320,456 1,915,574 2,948,872 1,642,629 4,591,501

2023 1,382,679 1,351,386 2,734,065 1,599,182 321,273 1,920,455 2,981,861 1,672,659 4,654,520

2024 1,410,938 1,379,908 2,790,846 1,600,989 321,636 1,922,625 3,011,927 1,701,544 4,713,471

2025 1,438,502 1,407,710 2,846,212 1,601,227 321,683 1,922,910 3,039,729 1,729,393 4,769,122

2026 1,465,522 1,434,951 2,900,473 1,600,130 321,463 1,921,594 3,065,652 1,756,414 4,822,067

2027 1,492,169 1,461,811 2,953,980 1,597,943 321,024 1,918,966 3,090,112 1,782,835 4,872,946

2028 1,518,476 1,488,329 3,006,805 1,595,412 320,515 1,915,927 3,113,888 1,808,844 4,922,732

2029 1,544,501 1,514,566 3,059,067 1,591,297 319,688 1,910,985 3,135,798 1,834,254 4,970,052

2030 1,570,335 1,540,616 3,110,951 1,586,391 318,703 1,905,094 3,156,726 1,859,319 5,016,045

2031 1,596,101 1,566,600 3,162,701 1,580,842 317,588 1,898,430 3,176,943 1,884,188 5,061,131

2032 1,621,904 1,592,623 3,214,527 1,574,770 316,368 1,891,139 3,196,674 1,908,991 5,105,666

2033 1,647,827 1,618,768 3,266,595 1,568,941 315,197 1,884,138 3,216,768 1,933,965 5,150,733

2034 1,673,972 1,645,140 3,319,112 1,562,105 313,824 1,875,929 3,236,077 1,958,964 5,195,041

2035 1,700,455 1,671,856 3,372,311 1,555,046 312,406 1,867,451 3,255,501 1,984,262 5,239,762

2036 1,727,402 1,699,042 3,426,444 1,547,868 310,964 1,858,831 3,275,270 2,010,006 5,285,275

2037 1,754,899 1,726,788 3,481,687 1,540,635 309,511 1,850,146 3,295,534 2,036,299 5,331,833

2038 1,782,999 1,755,149 3,538,148 1,534,058 308,189 1,842,247 3,317,057 2,063,338 5,380,395

2039 1,811,748 1,784,177 3,595,925 1,526,795 306,730 1,833,525 3,338,543 2,090,907 5,429,450

2040 1,841,169 1,813,902 3,655,071 1,519,526 305,270 1,824,796 3,360,695 2,119,172 5,479,867



2-1 مقدمة
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2-1 مقدمة:

تشير البيانات الدولية إلى أن القرن احلادي والعشرين هو عصر احلضر بامتياز، إذ أن أكثر 

من نصف سكان العالم يعيشون في املدن، فقد ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في 

املناطق احلضرية إلى 55% في عام 2005 مقارنًة بحوالي 38% عام 1970، ومن املتوقع أن تتجاوز 

هذه النسبة 60% في عام )2020-2009( . 

من  أكثر  أو  واحدة  حسب  العالم  دول  معظم  في  احلضرية  اإلدارية  الوحدات  وتعرف 

العوامل التالية: حجم السكان، كثافة السكان، نسبة العاملني في الزراعة إلى العاملني في 

غير الزراعة، اخلصائص االقتصادية واالجتماعية والبنية التحتية، وتوافر اخلدمات العامة. لكن 

هذه املعايير غير متبعة في الدول العربية وسلطنة ُعمان ليست استثناء.

السكان  حجم  ويعد  وتاريخها،  القدمية  املدن  إلى  بالنظر  قدمية  ظاهرة  والتحضر 

تنامي ظاهرة  في  األساسية  العوامل  من  احلكم  مقار  ووجود  اإلدارة  نظم  وتطور  وكثافتهم 

التحضر. فمع الثورة الصناعية ظهرت خصائص جديدة للتحضر، حيث أصبح انتشار املصانع 

وتركز العمال من العناصر املهمة للنمو احلضري.

التصنيع  بظاهرة  العربية(  اخلليج  دول  )وباقي  ُعمان  في سلطنة  التحضر  يرتبط  ولم 

كما حدث في الدول الغربية )منذ بداية الثورة الصناعية(، بل كانت الرقعة اجلغرافية احملدودة 

ذات الطبيعة اجلغرافية الصعبة املتمثلة في الصحارى وندرة املياه من جانب، وسيادة النشاط 

التجاري والسياسات التنموية التي ركزت على عدد محدود من املدن من جانب آخر هي أهم 

دوافع التحضر في منطقة اخلليج .

واليات  من  كل  هي  التعدادات  في  ماورد  حسب  عمان  في   ) التحضر   ( احلضر  يعرف  و 

مسقط ، مطرح ، بوشر ، السيب وكل مراكز الواليات االخرى وكذلك كل مسمى سكاني ثابت 

يبلغ عدد سكانة ) 2500 ( نسمة.

شريطة أن يتوفر فيه على األقل ثالث من اخلدمات األساسية التالية: مدرسة إعدادية أو 

ثانوية، كهرباء من الشبكة العامة، مركز صحي حكومي، خدمات الهاتف، ويعتبر كل مسمى 

سكاني بخالف ذلك قرية. أي أن التعريف للتحضر يأخذ باملعيار الكمي فقط، رغم أن البعض 

يضيف معيار الوظيفة إلى حجم السكان في التمييز بني اجملتمعات البشرية، ويأخذ البعض 

اآلخر مبعيار املظهر اخلارجي أيضاً، حيث يتميز العمران احلضري مبظهر مبانيه وطبيعة شوارعه 

ومؤسساته ومصانعه ومرافقه التجارية واخلدمية. 

وتنمية  نهضة  املاضي  القرن  من  السبعينيات  بداية  منذ  السلطنة  شهدت  وقد 

عملية  وأصبحت  ُعمان،  تاريخ  في  مسبوقة  غير  حضرية  تنمية  واكبتها  شاملة  اقتصادية 

التحضر من وسائل التنمية الشاملة. 

نسبة  وارتفاع  الُعمانية،  املدن  بها  منت  التي  القياسية  السرعة  تلك  حقاً  يبهر  ومما 

سكان احلضر إلى إجمالي السكان، كما أن احلواضر الكبيرة منت مبعدالت فلكية على حساب 

منذ  ال�����س��ل��ط��ن��ة  ���س��ه��دت 

نه�سة  ال�سبعينات  ب��داي��ة 

�ساملة  اقت�سادية  وتنمية 

واكبتها تنمية ح�سرية غري 

م�سبوقة يف تاريخ عمان .
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وعمرانياً. فعلى سبيل  واقتصادياً  األقاليم سكانياً  وبني هذه  بينها  التوازن  واختل  أقاليمها، 

املثال استقطب اجملمع احلضري في محافظة مسقط )واملقصود به مجمع مسقط، مطرح، 

هذا  جتاوز سكان  وقد   ،2003 تعداد  بيانات  نسمة حسب  ألف   500 من  أكثر  السيب(  بوشر، 

بأن هذا اجملمع كان ممثالً مبركزين  التجمع احلضري 670 ألف نسمة حسب تعداد 2010، علماً 

حضريني صغيرين هما مسقط ومطرح .

2-2 السكان بني احلضر والقرى:

كان سكان احلضر ميثلون نسبة قليلة من سكان ُعمان في الفترات السابقة،  ولكن مع 

تسارع املشروعات التنموية منذ بداية عصر النهضة التي نتج عنها توسعات عمرانية كبيرة، 

وظهور مراكز لالستقطاب احلضري في عواصم الواليات زاد عدد سكان احلضر من 1.45 مليون 

نسمة عام 1993 إلى 1.67 مليون عام 2003 ميثلون 71.5% من جملة السكان ثم إلى 2.1 مليون 

نسمة عام 2010 ميثلون 75.4% من جملة السكان. 

جدول 2-1 التوزيع النسبي لسكان احلضر والقري  باحملافظات عامي 2003- 2010

احملافظة
 حضر%قرى%

200320102003 2010

2.842.0697.2697.44مسقط 

28.5425.8773.5074.23ظفار

30.8231.0269.2868.68مسندم

16.1814.1583.9285.85البرميي

45.5640.1154.5459.89الداخلية

23.0819.3876.2280.72شمال الباطنة

48.9340.5451.1759.56جنوب الباطنة

30.5922.7669.2177.34جنوب الشرقية

65.1360.4034.9739.60شمال الشرقية  

54.5449.0245.8651.00الظاهرة

75.6350.4724.3749.54الوسطى

28.5024.6071.5075.40سلطنة ُعمان 

زاد عدد �سكان احل�سر من 

ع��ام  ن�سمة  م��ل��ي��ون   1.45

ملي����ون   2.1 اإىل   1993

ميثلون   2010 ع��ام  ن�س�مة 

ج����ملة  م��������������ن   %75.4

ال�سكان بال�سلطنة. 
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2-2-1 سكان القرى:

يتوزع سكان ) القرى ( بني: التجمعات القروية املستقرة التي تعتمد على مياه األفالج 

وسكان  وصاللة،  ومسقط،  الباطنة،  سهول  في  القروية  التجمعات  ومتثلها  واآلبار  والعيون 

الصحراوية  املناطق  في  البدو  والسكان  والشرقية،  والظاهرة،  الداخلية  في  اجلبلية  الواحات 

)أعدادهم تتقلص بشكل مستمر(. وترتفع نسبة سكان القرى في محافظات شمال الشرقية 

والوسطى والظاهرة والداخلية )جدول2-1(، ولعل ذلك مرجعه إلى توفر األرض الزراعية والتربة 

الصاحلة للزراعة وكذلك توفر مصادر للمياه في هذه احملافظات. بينما يوجد في محافظتي 

الداخلية 19% من جملة سكان القرى وفي جنوب الباطنة 17% من جملة سكان القرى أي أن 

أنه  القرى في ُعمان حسب تعداد 2010. غير  احملافظتني تستحوذان على حوالي ثلث سكان 

يجب القول أن سكان القرى في احملافظات في تناقص مستمر، حيث انخفضت نسبة سكان 

القرى في الوسطى مثالً من حوالي 76% عام 2003 إلى 50% حسب تعداد 2010، وكذلك احلال 

في احملافظات األخرى.

2-2-2 سكان احلضر:

بلغ سكان احلضر حسب تعداد 2010 األخير حوالي 2.1 مليون نسمة، منهم 1.4 مليون 

نسمة ُعمانيون ميثلون 66% من جملة سكان احلضر، وحوالي 700 ألف نسمة وافدون ميثلون 

34% من جملة سكان احلضر ، ويتركز معظمهم في مسقط واملدن الساحلية واملدن التاريخية 

في الداخل.

وتختلف نسبة سكان احلضر من محافظة إلى أخرى، حيث ترتفع نسبتهم إلى %97 

من جملة سكان مسقط )التي تستحوذ وحدها على حوالي 36% من جملة سكان احلضر في 

ُعمان( حيث العاصمة واإلدارة واملؤسسات احلكومية واخلدمية اخملتلفة، كما ترتفع إلى %86 

وتبلغ 81% من جملة سكان  العربية،  اإلمارات  احلدودية مع  املدينة  البرميي  من جملة سكان 

محافظة شمال الباطنة حيث مدينة وميناء صحار وما صاحبهما من منو عمراني كبير، كما أن 

وجود مدينة صور زاد نسبة سكان احلضر إلى 77% من جملة سكان محافظة جنوب الشرقية. 

وتعتبر شمال الشرقية والوسطى هما احملافظتان الوحيدتان اللتان تقل فيهما نسبة سكان 

احلضر عن 50% من جملة السكان بهما )جدول2-1 وشكل1-2(.

 

تفاوتت ن�سبة �سكان احل�سر 

يف املحافظات ، فرتتفع اىل 

97 % يف م�سقط ، و86 % يف 

الربميي ، بينما تقل الن�سبة 

حم��اف��ظ��ت��ي  يف   %  50 ع���ن 

�سمال ال�سرقية والو�سطى .
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اأ�سبحت  ال��والي��ات  بع�ض 

ب��ال��ك��ام��ل حيث  ح�����س��ري��ة 

احل�سر  �سكان  ن�سبة  بلغت 

م�سقط  م��ث��ل   ،%100 ب��ه��ا 

وال�سيب وبو�سر ومطرح .

املو�سحة مت و�سعها من قبل  املحافظات  واأبعاد  . نطاق  واالإدارية  ال�سيا�سية  ناحية احلدود  يعتمد على هذه اخلارطة من  ال 
املركز الوطني للإح�ساء واملعلومات الأغرا�ض م�سروع التعداد فقط ولذلك فهي لي�ست دقيقة وال يجب االإعتماد عليها ر�سميًا.

شكل 2-1 التوزيع النسبي للسكان بني احلضر والقرى لعام 2010

وبتحليل خريطة نسبة التحضر على مستوى الواليات )شكل 2-2، وجدول 2-2( يالحظ 

تتخطى  والبرميي  الشرقية  وجنوب  الباطنة  وشمال  مسقط  محافظات  واليات  من  كثير  أن 

نسبة سكان احلضر بها 80% من جملة السكان )شكل2-3(، مثل مصيرة والبرميي وصحار ودبا 

بلغت نسبة  بالكامل حيث  الواليات غير حضرية  بل هناك من  وغيرها،  والسويق  والعامرات 

سكان احلضر بها 100%، مثل مسقط والسيب وبوشر ومطرح. أما في اجلنوب ففي محافظة 

ظفار يوجد مركز حضري واحد كبير حيث تبلغ نسبة التحضر في صاللة 90.0% من إجمالي 

سكان الوالية.

القرى % حضر
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شكل 2-2 نسبة التحضر في واليات السلطنة عام 2010       

شكل 2-3 نسبة سكان احلضر بالواليات األكثر حتضراً )سكان احلضر أكثر من 80% من جملة 
السكان( 2010

٨١٫١ - ١٠٠٫٠
٦١٫٥ - ٨١٫٠

٤٨٫٢ - ٦١٫٤

٣١٫٢ - ٤٨٫١

٨٫١ - ٣١٫١

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

  

 

نسبة التحضر ٪

٠ ١ ٤ ٠ ,٠ ٠ ٠ ٢ ٨ ٠ ,٠ ٠ ٠٧ ٠ ,٠ ٠ ٠ مــتـر

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود ال�سيا�سية واالإدارية . نطاق واأبعاد الواليات املو�سحة مت و�سعها من قبل املركز 
الوطني للإح�ساء واملعلومات الأغرا�ض م�سروع التعداد فقط ولذلك فهي لي�ست دقيقة وال يجب االإعتماد عليها ر�سميًا.
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جدول 2-2 نسبة التحضر باحملافظات والواليات لعام 2010

% الواليات احملافظة% الواليات احملافظة

مسقط

100.00مطرح

شمال 
الباطنة

92.69صحار

44.54شناص100.00بوشر

50.30لوى100.00السيب

83.43صحم90.43العامرات

80.54اخلابورة100.00مسقط 

89.67السويق68.21قريات

80.72جملة احملافظة97.44جملة احملافظة

ظفار

90.25صاللة 

جنوب الباطنة

44.54الرستاق

56.57نخل35.13ثمريت 

56.34وادى املعاول48.07طاقة 

42.02العوابى52.45مرباط 

71.62املصنعة28.93سدح 

66.62بركاء11.20رخيوت

59.5جملة احملافظة31.15ضلكوت 

44.43مقشن 

جنوب 
الشرقية

79.60صور 

شليم وجزر 
احلالنيات 

78.08الكامل والوافى 9.82

70.09جعالن بنى بو على 53.04املزيونة 

80.97جعالن بنى بو حسن74.23جملة احملافظة 

مسندم

97.03مصيرة66.53خصب

77.34جملة احملافظة42.38بخا

91.59دبا

شمال 
الشرقية

66.85إبراء 

53.46بديه 55.99مدحا

24.20القابل 68.7جملة احملافظة

البرميي

40.48املضيبى 95.28البرميي

8.12دما و الطائيني24.99محضة 

14.86وادى بنى خالد23.54السنينة 

39.60جملة احملافظة85.85جملة احملافظة
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% الواليات احملافظة% الواليات احملافظة

الداخلية

71.95نزوى

الظاهرة

51.65عبرى

46.67ينقل55.27سمائل

50.96ضنك58.25بهالء

51.0جملة احملافظة58.75أدم

47.96احلمراء

الوسطى

61.44هيما 

30.35محوت 48.47منح

55.12الدقم 47.78إزكى

56.16اجلازر 69.10بدبد

49.54جملة احملافظة 59.9جملة احملافظة

75.40سلطنة ُعمان

وفي املقابل أظهرت بيانات التعداد 2010 أن هناك واليات تقل بها نسبة سكان احلضر 

عن 30% من جملة السكان مثل سدح ومحضة والقابل والسنينة )شكل2-4(، بل إن هناك 

خالد  بني  وادي  مثل  بها  السكان  جملة  من   %15 عن  احلضر  سكان  نسبة  بها  تقل  واليات 

ورخيوت وشليم وجزر احلالنيات ودما والطائيني )جدول2-2(.

شكل 2-4 نسبة سكان احلضر بالواليات األقل حتضراً )نسبة سكان احلضر أقل من 30% من جملة 
السكان( 2010

بها  تق���ل  والي�����ات  ه��ن��اك 

عن  احل�سر  �سكان  ن�سبة 

ال�سك���ان  جمل���ة  من   %30

والقابل  وحم�سة  �سدح  مثل 

وال�سنينة .

دما و الطائيني
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بلغ عدد املدن  152 مدينة 

 ،  2010 ت����ع����داد  ح�����س��ب 

وا�ستحوذت حمافظة �سمال 

ال��ب��اط��ن��ة ع��ل��ى رب����ع ع��دد 

الربميي   كانت  بينما  امل��دن 

وم�����س��ن��دم وال��و���س��ط��ى اق��ل 

عدد  حيث  من  املحافظات 

املدن .

2-3 توزيع املدن )املراكز احلضرية(:

بلغ عدد املدن )2500 نسمة فأكثر ومراكز الواليات( حسب تعداد 2010 األخير 152 مدينة 

)جدول2-3(، استحوذت محافظة شمال الباطنة وحدها على 38 مدينة، بنسبة 25% من جملة 

املدن، ثم تلتها جنوب الباطنة )28 مدينة(، والداخلية )22 مدينة(. بينما سجلت محافظات 

البرميي ومسندم والوسطى أقل احملافظات من حيث عدد املدن.

أعلى  الباطنة  بشمال  صحم  والية  سجلت  حيث  الواليات   بني  املدن  أعداد  وتتفاوت 

عدد من املدن )15 مدينة( وتلتها والية بركاء بجنوب الباطنة )12(، ثم واليات املصنعة وعبرى 

وشناص. بينما لوحظ أن واليات محافظات ظفار ومسندم والبرميي لم يزد عدد املدن بكل والية 

عن مدينة واحدة وهي مركز الوالية. 

 
جدول 2-3 املدن التي بها )2500 نسمة فأكثر ومراكز الواليات( 2010

%العدداحملافظة

117.2مسقط 

106.6ظفار

42.6مسندم

32.0البرميي

2214.5الداخلية

3825.0شمال الباطنة

2818.4جنوب الباطنة

95.9جنوب الشرقية

127.9شمال الشرقية  

95.9الظاهرة

64.0الوسطى
        

وبتحليل أحجام املدن  )جدول 2-4( لوحظ أنه يوجد خمس مدن فقط هي التي يزيد عدد 

سكانها عن 100 ألف نسمة مثل السيب )285 ألف نسمة( وبوشر )188 ألف نسمة( وصاللة 

)156 ألف نسمة( ومطرح )150 ألف نسمة(  وصحار )130 ألف نسمة(، و15 مدينة هي التي 

تقل حجم سكانها عن 100 ألف ويزيد عن 20 ألف نسمة، و13 مدينة يقل حجم سكانها عن 

20 ألف ويزيد عن 10 ألف نسمة، و34 مدينة هي التي يقل حجم سكانها عن 10 آالف ويزيد 

عن 5 آالف نسمة، أما املدن التي يقل حجم سكانها عن 5000 ويزيد عن ألف نسمة فقد بلغ 



التحضر

الفصل الثاني

59

عددها 78 مدينة حسب تعداد 2010. 

كما لوحظ أيضاً أنه يوجد من بني املدن ما يقل حجم سكانها عن ألف نسمة، وعددهم 

7 مدن، وهي متثل مراكز الواليات مثل القابل، وضلكوت، وشليم، والكحل، ورخيوت، ومقشن، 

والسنينة . 

يزيد حجمها السكاني عن 5 آالف نسمة بني تعدادي 2003  التي  املدن  أعداد  ومبقارنة 

إلى 67 مدينة حسب تعداد  ازداد من 38 مدينة عام 2003 )جدول5-2(  العدد  أن  و2010، تبني 

2010 )جدول2-4(، مما يعنى أن نسبة التغير في أعداد هذه املدن )التي يزيد حجمها عن 5000 

نسمة( بلغ 76.3% في الفترة 2003–2010، وهذا يدل على اجتاه السكان الُعمانيني نحو سكني 

التجمعات احلضرية. 

جدول 2-4 ترتيب املدن حسب حجم السكان  )5000 نسمة فأكثر(2010 

التجمع احلضريم
عدد السكان 

)نسمة(
التجمع احلضريم

عدد السكان 
)نسمة(

9,476األشخرة285,05735السيب1

9,427الصومحان187,87636بوشر2

9,356احلمراء155,74237صاللة 3

8,761ضنك150,07238مطرح4

8,757طاقة 129,76539صحار5

8,467حلف60,18140البرميى 6

8,439العراقى48,63641صور7

8,428ينقل47,38342العامرات8

8,183الدريز42,12043اخلابورة9

8,085البداية 42,09044نزوى10

7,749منح30,29345جعالن بنى بو على11

7,744مخيليف30,27946عبرى12

7,624بركة املوز28,07947الرستاق13

7,339املغسر27,87548السويق14

ن�سبة التغري يف اأعداد املدن 

التي يزيد حجمها عن 5000 

ن�سمة  بلغ 76.3% يف الفرتة 

. 2010–2003
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التجمع احلضريم
عدد السكان 

)نسمة(
التجمع احلضريم

عدد السكان 
)نسمة(

7,324غضفان24,07049بهالء15

7,300مرباط 23,51250خضراء ال سعد16

7,016ضيان البوسعيد21,47651قريات17

6,942خضراء آل بورشيد21,29752سمائل18

20,32553جعالن بنى بو حسن19
ديل آل عبد 

السالم
6,646

6,403دبا20,30954مسقط20

6,291املصنعة17,81555الكامل والوافى 21

6,183وادى صاي 15,88456إزكى22

5,882احلويل 14,55157إبراء 23

5,600العوابى12,93558بركاء24

5,500سمد الشان12,36559صحم25

12,07560خصب26
السوادى 
الساحل

5,445

5,405الغيل 11,44261امللدة27

5,339لوى11,19762املنترب 28

5,312ودام الساحل11,01663أدم29

5,254الصبيخى10,82964سناو30

5,252املضيبى 10,43165مرتفعات صحم31

5,187ضيان البوارح10,39666فنجا32

5,034قرن العلم10,25067نخل33

9,751الرميس34

ه��ن��اك م���دن ت�����رتاوح ع��دد 

 6000 و   5000 بها  ال�سكان 

�سمد  و  العوابي  مثل  ن�سمه 

ال�سان  و لوى 
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جدول 2-5 ترتيب املدن حسب حجم السكان  )5000 نسمة فأكثر( 2003 

املدينة 
عدد السكان 

)نسمة(
املدينة

عدد السكان 
)نسمة(

املدينة
عدد السكان 

)نسمة(

221,115السيب
جعالن بني 

بوعلي
9,392نخل22,608

9,034املنترب20,657بهالء153,526مطرح

19,891مسقط148,335بوشر
حلف 

)مصيرة(
8,872

8,493ضنك19,105قريات133,727صاللة

8,346سناو18,367سمائل95,728صحار

62,332البرميي
جعالن بني 

بوحسن
8,130احلمراء16,782

47,727صور
الكامل 
والوافي

7,953طاقة15,754

7,869مرباط13,339ازكي37,265اخلابورة

7,193ينقل13,008بركاء37,029نزوى

6,153منح12,494إبراء33,008العامرات

5,921املصنعة12,260صحم25,869الرستاق

5,263دبا البيعة12,049خصب25,000عبري

جملة = 38 مدينة9,778ادم24,688السويق

 2010 عام  احلضرية   التجمعات  أحجام  خريطة  حتليل  عند  وضوحاً  يزداد  األمر  ولعل 

)شكل2-5(، حيث يظهر الشكل االرتباط بني ارتفاع نسبة التحضر ووجود التجمعات احلضرية 

ذات احلجم  التجمعات احلضرية  أن محافظة مسقط تستأثر مبعظم  ويتضح منه  الكبيرة، 

الكبير في السلطنة، ثم تنتشر التجمعات احلضرية على طول الساحل الشمالي ابتداءاً من 

صحار غرباً حتى صور شرقاً. كما تتميز املنطقة الواقعة جنوبي جبال احلجر بسلسلة أخرى 

من احلواضر متوسطة احلجم، لعل أهمها البرميي وعبرى ونزوى وبهالء وسمائل غرباً وجعالن 

بني بوعلي وبني بوحسن شرقاً، وفي اجلنوب تظهر مدينة كبيرة هي صاللة التي يزيد حجمها 

السكاني على مائة وخمسون ألف نسمة حسب تعداد 2010.

م�سقط  حم��اف��ظ��ة  ت�ستاأثر 

مبعظم التجمعات احل�سرية 

يف  ال��ك��ب��ري  احل���ج���م  ذات 

ال�سلطنة.
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ال���ربمي���ي ه���ي امل��ح��اف��ظ��ة 

معدل  �سجلت  التي  الوحيدة 

من����و ح�������س���ري م��ت��ن��اق�����ض 

)-0.4%( يف الفرتة

. 2010-2003 

شكل 2-5 أحجام التجمعات احلضرية  2010

2-4 النمو احلضرى :

زادت وتيرة النمو احلضري  في الفترة األخيرة، ففي الفترة 1993-2003 بلغ  معدل النمو 

سنوياً،   %3.2 إلى   2010-2003 الفترة  في  واضح   بشكل  ارتفع  ولكنه  سنوياً   %1.5 احلضري 

وباستقراء وحتليل بيانات تعداد 2010 تبني أن هناك محافظات سجلت منواً حضرياً غير مسبوق، 

حيث بڈكذلك مشروعات تعدين النفط )جدول 2-6 وشكل 6-2(. 

متوسط  من  أعلى  حضري  منو  معدالت  احملافظات  بعض  سجلت  نفسها  الفترة  وفي 

ومحافظة   )%4  ( الشرقية  و شمال   )%4.6( الباطنة  وجنوب   )%7.2( الداخلية  مثل  السلطنة 
ومسندم،  مسقط،  مثل  محافظات  في  احلضري  النمو  معدل  أن  تبني  كما   .)%3.7( الظاهرة 

وجنوب الشرقية، وظفار كان أقل من املتوسط العام للسلطنة في الفترة نفسها. غير أنه 

٠ ١ ٤ ٠ ,٠ ٠ ٠ ٢ ٨ ٠ ,٠ ٠ ٠٧ ٠ ,٠ ٠ ٠ مــتـر

٨١٫١ - ١٠٠٫٠
٦١٫٥ - ٨١٫٠

٤٨٫٢ - ٦١٫٤

٣١٫٢ - ٤٨٫١

٨٫١ - ٣١٫١

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

احجام التجمعات الحضريه ۲۰۱۰

۱٥۰۰۰ نسمه

نسبة التحضر ٪

قبل  املو�سحة مت و�سعها من  املحافظات  واأبعاد  . نطاق  واالإدارية  ال�سيا�سية  ناحية احلدود  يعتمد على هذه اخلارطة من  ال 
املركز الوطني للإح�ساء واملعلومات الأغرا�ض م�سروع التعداد فقط ولذلك فهي لي�ست دقيقة وال يجب االإعتماد عليها ر�سميًا.
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متناقص  منو حضري  التي سجلت معدل  الوحيدة  احملافظة  البرميي هي  أن محافظة  لوحظ 

)-0.4%( في هذه الفترة )شكل6-2(.

جدول 2-6 معدل النمو احلضري السنوي جلملة سكان احلضر  )2003 – 2010(

% الواليات احملافظة% الواليات احملافظة

مسقط

-0.32مطرح

شمال 
الباطنة

4.35صحار

6.58شناص3.50بوشر

7.06لوى4.35السيب

2.94صحم5.64العامرات

1.75اخلابورة1.27مسقط 

1.50السويق2.22قريات

3.21جملة احملافظة2.97جملة احملافظة

ظفار

2.18صاللة 

جنوب 
الباطنة

0.79الرستاق

1.25نخل-0.58ثمريت 

8.95وادى املعاول1.38طاقة 

4.00العوابى-1.07مرباط 

3.82املصنعة-1.07سدح 

8.17بركاء1.40رخيوت

4.56جملة احملافظة-027ضلكوت 

5.96مقشن 

جنوب 
الشرقية

1.15صور 

شليم وجزر 
1.76الكامل والوافى 3.92احلالنيات 

-املزيونة 
جعالن بنى بو 

على 
4.65

جعالن بنى بو 2.21جملة احملافظة 
5.35حسن

مسندم

-0.67مصيرة0.03خصب

2.72جملة احملافظة0.51بخا

2.80دبا

7.46مدحا

1.35جملة احملافظة

م�سقط  حم��اف��ظ��ات  �سجلت 

ال�سرقية  وج��ن��وب  وم�سندم 

م���ع���دالت من���و ح�����س��ري اق��ل 

بال�سلطنة  العام  املتو�سط  من 

خلل 2003 - 2010 .
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% الواليات احملافظة% الواليات احملافظة

شمال 
الشرقية

1.91إبراء 

شمال 
الشرقية

3.07بديه

1.35جملة احملافظةالقابل 

البرميى

4.12املضيبى -0.50البرميى 

4.53دما والطائيني -0.38محضة 

8.89وادى بنى خالد--السنينة 

3.97جملة احملافظة-0.42جملة احملافظة

الداخلية

4.73نزوى

الظاهرة

4.50عبري

2.26ينقل5.08سمائل

0.44ضنك3.16بهالء

3.73جملة احملافظة7.08أدم

2.01احلمراء

الوسطى

22.91هيما 

3.88محوت 3.29منح

25.22الدقم 2.27إزكى

33.10اجلازر 4.73بدبد

18.59جملة احملافظة 7.21جملة احملافظة

3.18سلطنة ُعمان

شكل 2-6 معدالت النمو احلضري باحملافظات )2010-2003(

الو�سطى  حمافظة  �سجلت 

بني عامي ) 2010-2003 ( 

بلغ   اقل معدل  منو  ح�سري 

) % 18.6 (
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أن  تبني  )راجع جدول6-2(  الواليات  احلضري على مستوى  النمو  بيانات معدل  وبتحليل 
بعض الواليات قد سجلت منواً حضرياً غير مسبوق يفوق 20% سنوياً مثل القابل وهيما والدقم 
واجلازر التي بلغ املعدل بها أكثر من 30%، كما أن هناك كثير من الواليات التي تراوح معدل منوها 
احلضرى بني 5% و10% سنوياً مثل وادي بني خالد ووادي املعاول وبركاء وأدم ولوى وشناص وغيرها 

من الواليات )شكل 7-2(.
وفي املقابل سجلت بعض الواليات معدالت منو حضري منخفض جداً، بيد أن البعض 
األخر سجل معدالت تناقص. فقد سجلت واليات خصب وضنك وبخا والرستاق معدالت منو 
حضري أقل من 1% سنوياً. أما واليات مثل مرباط وسدح ومصيرة وثمريت فقد سجلت معدالت 

تناقص حيث تقلص معدل النمو احلضري بهم إلى أكثر من – 0.6% سنوياً )شكل 8-2(. 

 
شكل 2-7  الواليات التي سجلت معدل منو سنوي لسكان احلضر أعلى من 5% حسب تعداد 

2003 و2010

شكل 2-8  الواليات التي سجلت معدل منو سنوي لسكان احلضر أقل من 1% حسب تعدادي 
2003 و2010 

خ�س���ب  والي������ات  ���س��ج��ل��ت 

والر�س��تاق  وب��خ��ا  و�س���نك 

اأق��ل  ح�سري  من��و  مع���دالت 

من 1% �سنويًا  ، كما �سجلت 

ثمان والي��ات اخ��رى معدالت 

تناق�ض  .
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ال��زي��ادة  ع��وام��ل  �ساهمت 

بنوعيها  والهجره  الطبيعية 

ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة يف 

�سلطنة  يف  احل�سري  النمو 

عمان  .

2-5عوامل التحضر  :
له  ُعماني  حضري  منط  ظهور  في  هاماً  دوراً  لعبت  التي  العوامل  من  مجموعة  هناك 

خصائصه املميزة. وقد حتقق هذا النمط بفضل توسع وتطور اجملتمعات احلضرية التقليدية 

وقد  حضرية.  إلى  احلضرية  غير  التجمعات  بعض  وحتول  جديدة  حضرية  مجتمعات  ونشأة 

تتواجد هذه العوامل مجتمعة لتوضيح الصورة احلضرية التي حتققت أيضاً من خالل عمليات 

نتائج عمليات  من  التحضر  تكون عملية  احلالة  هذه  وفي  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية 

التنمية الشاملة. وميكن أن نرصد عدة عوامل للتحضر الُعماني على النحو التالي:

أوالً: العوامل الدميوجرافية:

ساهمت عوامل مثل الزيادة الطبيعية والهجرة بنوعيها الداخلية واخلارجية في النمو 

احلضرى في سلطنة ُعمان في الفترة احلديثة، وفيما يلي تفصيل لهذه العوامل:

1- ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية للسكان:

معدل  ارتفاع  استمرار  مع  الرضع  األطفال  ووفيات  اخلام  الوفيات  معدل  انخفاض  أدى 

السنوي فقد  النمو  ارتفاع معدل  وبالتالي  الطبيعية،  الزيادة  ارتفاع معدل  إلى  اخلام  املواليد 

عام   %7,6 إلى  ثم   1980 عام   %13,3 إلى   1970 عام   %20 من  اخلام  الوفيات  معدل  انخفض 

1990، بينما ظل معدل املواليد اخلام على ارتفاعه فوق مستوى 40% حتى عام 1990، وبالتالي 

ارتفع معدل الزيادة الطبيعية حتى بلغ 37,1% عام 1990. وقد أدى ذلك إلى زيادة أعداد سكان 

التجمعات احلضرية، مما ساهم في النمو احلضرى مبحافظات وواليات السلطنة.

2- تزايد تيارات الهجرة:

حيث  العمانية،  احلواضر  منو  في  سواء  حٍد  على  واخلارجية  الداخلية  الهجرة  ساهمت 

حترك السكان الُعمانيون في صورة هجرة بدوية - حضرية، أو القروية - حضرية. وقد اجتهت 

الهجرة إلى املدن الرئيسة ومراكز الواليات، وخصوصاً مع بداية عصر النهضة مما ساهم في 

زيادة سكان احلضر . كما وفدت إلى ُعمان تيارات كبيرة من العمالة الوافدة وخاصًة اآلسيوية 

للعمل في مشروعات بناء الدولة من مؤسسات وبنية حتتية ومشروعات خدمية وكذلك في 

تعدين النفط والغاز، حيث يشير تعداد 2010 إلى أن 87% من السكان الوافدين يعيشون في 

جتمعات حضرية.
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سكان  إجمالي  من   %55 حوالي   ) اخلارجية  الهجرة   ( الوافدون  السكان  شكل  وقد 

الوسطى عام 2010 وحوالي 48% من سكان محافظة مسقط، و41% من سكان  محافظة 

السكان  نسبة  إن  بل  ملحق2(،  )راجع  نفسها  السنة  في  ظفار  سكان  من  و%34  البرميي، 

إلى أكثر من 60.0% من جملة السكان بها مثل  الواليات  الوافدين )2010( وصلت في بعض 

هيما )82%( والسنينة )78%( ومطرح )68%( والدقم )66%( وكذلك في بوشر )%62(. 

ومما سبق يتبني أن الهجرة الداخلية واخلارجية عنصر هام جداً في معادلة التحضر في 

سلطنة ُعمان. 

ثانياً: التوسع األفقي للمدن:
أدت مشاريع التنمية العمرانية إلى هدم كثير من األحياء القدمية وبناء أحياء سكنية 

والبناء  التوسع  في  االقتصادية  التنمية  ساهمت  كما  القدمية،  املدن  حدود  خارج  جديدة 

والتعمير خارج نطاق املدينة القدمية. ولم تقف التضاريس حائالً دون هذا التوسع األفقي، وجتلى 

وربطها مبطرح  األفقي ملسقط  التوسع  أمام  التضاريس  من خالل تخطي عائق  ذلك واضحاً 

وروى وبوشر. كما أن األسر الُعمانية بدأت في ترك ظاهرة العائلة املمتدة واالجتاه نحو العائلة 

النووية، األمر الذي تطلب أعداداً أكثر من الوحدات السكنية السيما وأن الناس يفضلون سكن 

البيوت املستقلة.

ثالثاً: العامل االقتصادي:
االقتصادية  التحوالت  من  كثير  في  عائداته  واستثمار  النفط  اكتشاف  ساهم 

بالتحوالت  احلضرية  للتجمعات  الكبير  النمو  تأثر  فقد  ُعمان.  سلطنة  في  واالجتماعية 

قائمة  االقتصادية  والتنمية  احلضري  النمو  بني  فالعالقة  البالد.  شهدتها  التي  االقتصادية 

بالضرورة، حيث إن النمو االقتصادي والتوسع في االستثمار يجذب إلى املدن مزيداً من السكان 

نتيجة تزايد فرص العمل، وحتفز هذه األعداد املتزايدة على مزيد من االستثمارات السيما في 

التأثير املتبادل في رفع عدد سكان املدن  القطاعات االستهالكية واإلنتاجية. وهكذا يستمر 

ونسبة التحضر. ويأتي تأثير النمو االقتصادي على نسبة سكان احلضر نتيجة للعوامل التالية:

في  خاصًة  احلضرية  املناطق  في  االستثمارات  تركيز  إن  لالستثمارات:  املكاني  التوزيع   أ. 

التحتية  البنية  وإنشاء مرافق  والصحة  التعليم  االجتماعية مثل  قطاعات اخلدمات 

واإلسكان ومشاريع حماية البيئة، يدفع سكان املناطق القروية إلى الهجرة إلى املدن 

حيث تكون األوضاع االقتصادية أفضل.

والتو�سع  االقت�سادي  النمو 

اإىل  يجذبان  اال�ستثمار  يف 

ال�سكان  م��ن  م��زي��دًا  امل���دن 

نتيجة تزايد فر�ض العمل  .



الفصل الثانيالتحضر

68

النمو  في  كبيراً  دوراً  وتوفرها  اخلدمات  تلعب  التحتية:  والبنية  االجتماعية  اخلدمات   ب. 

السكاني في املدن بصفة خاصة، حيث تتوفر في املدن اخلدمات التعليمية والصحية 

احمللي  وثقلها  املدينة  طبيعية  حسب  مختلفة  مبستويات  والترفيهية  والثقافية 

واإلقليمي والدولي. غير أن معظم هذه اخلدمات وخصوصاً املستويات العليا منها ال 

تتوافر في معظم القرى ، ولذلك يعد االستفادة من اخلدمات التي تقدمها املدينة هو 

أحد دوافع الهجرة من القرى للحضر. 

 ج. الصناعة: لم يقترن النمو احلضري في ُعمان وفي دول اخلليج كافًة بالنمو الصناعي كما 

الثورة الصناعية، فقد اعتمدت عملية التحضر في متويلها  أوربا مع بداية  حدث في 

على النفط الذي اختزل مراحل طويلة يستغرقها النمو احلضري. وإذا كانت صناعة 

النفط تستخدم أعداداً محدودة جداً من العمالة إال أن حجم االستخدام وتزايد فرص 

البناء  مجال  في  سواء  جداً  كبيراً  كان  العامة  النفقات  نتيجة  تولدت  التي  العمل 

والتشييد في بداية خطط التنمية أو في اخلدمات اخملتلفة حالياً.

رابعاً: العامل السياسي:

بداية  في  احلكم  قابوس  السلطان  جاللة  تولى  بعد  ُعمان  في  األوضاع  استقرار  مع 

عصر النهضة مت تقسيم البالد إلى وحدات جغرافية كبرى هي »احملافظات« ثم تقسيم هذه 

الواليات  هذه  مراكز  تكون  أن  على  »الواليات«،  أصغر تسمى  وحدات جغرافية  إلى  احملافظات 

هي مركز احلكم واإلدارة في كل والية. وبسبب ذلك قد استلزم األمر توفير كثير من اخلدمات  

االقتصادية واالجتماعية واإلدارية واألمنية في هذه املراكز مما أضفي عليها الصبغة احلضرية  

بعض  نتيجتها حتويل  كانت  واليات جديدة  بإنشاء  التي صدرت  املراسيم  أن  القروية. كما  أو 

القرى إلى مراكز لهذه الواليات، وبالتالي أضيفت مدن وجتمعات حضرية جديدة.  

الزيادة  دميوجرافية مثل  الُعمانى متثلت في عوامل  التحضر  أن عوامل  يتبني  ومما سبق 

االمتداد  وكذلك  )اخلارجية(.  الوافدة  والهجرة  الداخلية  الهجرة  وتيارات  للسكان  الطبيعية 

األفقي للتجمعات احلضرية، باإلضافة للعامل االقتصادي ومكوناته من حيث توزيع االستثمارات 

وتوافر اخلدمات اخملتلفة وأيضاً العامل السياسي واإلداري.

ت������ل������ع������ب اخل���������دم���������ات 

كبي���رًا  دورًا  وت�����واف����ره����ا 

ال�����س��ك��اين  ال��ن��م��و  ف��������ي 

تتوافر  حيث   ، امل��دن  ف����ي 

التعليمية  اخل��دم�����������ات  يف 

وال�����س��ح��ي�����������ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

والرتفيهية .
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2-6 خصائص التحضر

الزمن لتعطي  األرض عبر  التي تشكلت على  هناك مجموعة من اخلصائص احلضرية 

للتحضر الُعماني طابعاً فريداً متميزاً. ولعل اجملموعة التالية من اخلصائص متثل ركناً حيوياً 

في عملية التحضر.

1. النمو القياسي للتجمعات احلضرية:

رغم أن التحضر ليس بالعملية اجلديدة أو الغريبة على اجملتمع الُعماني إال أن طبيعته 

ودرجة منوه هي التي تغيرت خالل العقود الثالثة املاضية. فبسبب الثروة النفطية طرأ حتول 

أو  السرعة  بثورة دميوجرافية وعمرانية غير مسبوقة سواء في  االقتصاد مصحوباً  كبير في 

احلجم، فقد منت املدن  بسرعات قياسية مما أدى إلى ارتفاع نسبة سكان احلضر من إجمالي 

التوازن  السكان. كما أن احلواضر الكبيرة منت مبعدالت فلكية على حساب أقاليمها، واختل 

بينها وبني هذه األقاليم سكانياً واقتصادياً وعمرانياً.

وقد بلغ متوسط معدل النمو احلضري في سلطنة ُعمان في الفترة 2003-2010 نحو 

3.2% سنوياً، ولكن تبني من حتليل بيانات تعداد 2010 أن هناك محافظات سجلت منواً حضرياً 

غير مسبوق، حيث بلغ  معدل النمو احلضري في محافظة الوسطي 18.6% سنوياً في الفترة 

2003 -2010. وتعتبر واليات احملافظة هي األعلى منواً في الفترة 2003-2010 حتى أن بعضها 

وهيما   %25.2 والدقم   %33.1 اجلازر  مثل  أنها مرتفعة جداً  به  ما توصف  أقل  سجل معدالت 

22.9% ، وكذلك سجلت واليات مثل القابل بشمال الشرقية معدل منو حضري مرتفع جداً في 

هذه الفترة )21.1%(، كما حققت واليات مثل لوى وشناص وبركاء والعامرات معدالت منو حضري 

مرتفع أيضاً ولكن بدرجات أقل من واليات محافظة الوسطى.

2. التفاوت احلجمي للتجمعات احلضرية )املدن(:

تزيد  مدن  فهناك  احلضرية  جتمعاته  أحجام  في  كبير  بتفاوت  الُعماني  التحضر  يتميز 

أحجامها السكانية عن 200 ألف نسمة مثل مدينة السيب )285 ألف نسمة( )جدول 5-2(، 

ومدن يقل حجمها السكاني عن ألف نسمة كمراكز بعض الواليات مثل رخيوت وضلكوت 

ومقشن وشليم وكذلك الكحل بوالية اجلازر. وباستقراء بيانات جدول )2-7( يتبني أن التجمعات 

احلضرية في ُعمان متيل إلى التجمعات ذات األحجام املتوسطة )1000 - 10000 نسمة( حيث 

نسبة  تقل  بينما  احلضرية.  التجمعات  جملة  من   %74 حوالي  نسبته  ما  الفئة  هذه  متثل 

التجمعات احلضرية الكبيرة جداً والصغيرة جداً على حٍد سواء. 

 

 

احل�سري  النمو  معدل  بلغ  

ال��و���س��ط��ى  حم���اف���ظ���ة  يف 

18.6% �س��ن�وي����ًا يف الفرتة 

وب��ع�����ض   2010-  2003

معدالت  �سجلت  ال��والي��ات 

م��رت��ف��ع��ة ج����دًا م��ث��ل والي���ة 

والدقم   %  33.1 اجل���ازر  

25.2 %  وهيماء 22.9 % .
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جدول 2-7 التوزيع العددي والنسبي للمدن حسب حجم السكان  لعام 2010

فئات حجم السكان 
)نسمة(

%عدد املدن 

74.6أقل من 1000

4999-10007851.3

9999-50003422.4

19999-10000 138.6

99999-20000159.9

199999- 10000042.6

20000010.7 فأكثر

3. هيمنة املدينة الكبيرة على السكن احلضري:

تسيطر على املسرح اجلغرافي اخلليجي ظاهرة املدن املهيمنة أو الرئيسة، وهي املدن التي 

تشكل احملاور التي تدور وتنتظم حولها معظم األنشطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

والسياسية، وتتركز فيها غالبية األعمال والفاعليات واالستثمارات .

فقد اجتهت حركة السكان في الفترة األخيرة إلى سكن التجمعات احلضرية الكبيرة، 

التي تتركز بها معظم األنشطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، وتتركز فيها 

أيضاً غالبية فرص العمل. فقد تبني من تعداد 2010 أن هناك خمسة جتمعات حضرية يزيد 

عدد سكان كل منها على 100 ألف نسمة هي: السيب ومطرح وبوشر وصاللة وصحار. كما 

يزيد عن سكان كل من البرميي وصور والعامرات واخلابورة ونزوى على 40 ألف نسمة. ويتركز %28 

من سكان سلطنة ُعمان في محافظة مسقط )97% منهم حضر(، وعلى اعتبار أن محافظة 

مسقط هي املدينة العاصمة وإذا اضيفت إليها مدينة اخرى كصاللة التي تضم حوالي %6 

من جملة سكان  فإن ذلك يعني أن ثلث )34%( سكان يقطنون مدينتني فقط.

وبتحليل بيانات التجمعات احلضرية )املدن( حسب تعداد 2010 )جدول2-4(، يالحظ عدم 

وجود تنظيم ذو مراتب حضرية  تتوزع فيها املراكز احلضرية وفق أحجام متوازنة. ويرجع األمر 

إلى أن التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة بدأت في مسقط على اعتبار أنها العاصمة 

ولذلك  السكان،  لتجمع  مركزاً  تاريخها  طوال  كانت  كما  واحلكم،  اإلدارة  ومركز  السياسية 

توفرت لها جاذبية وأفضلية مما ساعدها على النمو والتوسع الكبير. وإذا طبقت قاعدة املرتبة/

احلجم والتي تقضي بأن ترتب املدن حسب أحجامها السكانية، حيث ينتظم ترتيب املدن كي 

ت�����س��ي��ط��ر ع���ل���ى امل�������س���رح 

اجل������غ������رايف اخل���ل���ي���ج���ى 

اأو  املهيمنة  امل��دن  ظ��اه��رة 

امل��دن  وه������ي  الرئي�����س���ة، 

التي  امل���حاور  ت�سكل  التي 

تدور وتنتظم حولها معظم 

االأن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة 

واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

وال�������س���ي���ا����س���ي���ة، وت���رتك���ز 

ف��ي��ه��ا غ��ال��ب��ي��ة االأع��م��������ال 

والفاعليات واال�ستثمارات.
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يكون حجم املدينة الثانية نصف حجم املدينة األولى، وتبلغ املدينة الثالثة ثلث املدينة األولى 

وهكذا تكون الصورة كما يعكسها جدول 2-8. ومبقارنة هذا التصور بالوضع الفعلي لهذه 

املدن قد تبني أن حجم املدينة الثانية أقل من ربع )23.2%( حجم املدينة األولى، بينما يقضى 

التالية من حيث احلجم.  املدن  النصف، وهكذا في بقية  إلى  املثالي بوصول حجمها  الوضع 

وحتظى املدينة األولى بأكبر نسبة من سكان الدولة واحلضر معاً ويتعاظم دورها بدرجة كبيرة، 

وهي املدينة املهيمنة فيها مبظاهرها الثقافية واملادية واحلضارية وغيرها.

جدول 2-8 النسب املثالية والفعلية حلجم سكان احلضر في املدن الكبرى

املدينةالترتيب
احلجم 
)نسمة(
)2010(

النسبة املثالية 
من املدينة 
األولى )%(

النسبة من املدينة 
األولى )%(

20032010

---672,567مسقط1

155,7425021.123.2صاللة2

129,7653315.219.3صحار3

60,181259.99.0البرميي4

48,636207.67.2صور5

ورغم أن املدن األربع )غير مسقط( بعيدة عن النسب املثالية بشكل كبير، إال أنه يوجد   

حتسن ملحوظ على وضع مدينتى صاللة وصحار بني عامي 2003 و2010.

كما يوجد مؤشر آخر للتأكد من حقيقة الهيمنة يسمى مؤشر املدينة الرباعي ويقاس 

التالية.  الثالث  املدن  لسكان  اإلجمالي  احلجم  على  األولى  املدينة  سكان  حجم  بقسمة 

وبتطبيق هذا املؤشر بقسمة عدد سكان مسقط على مجموع سكان مدن صاللة وصحار 

والبرميي فإن مؤشر املدينة الرباعي يساوى 1.95 أي أن عدد سكان مسقط يعادل )1.95( تقريباً 

ضعف عدد سكان املدن الثالث التالية مجتمعة وهذا يؤكد ظاهرة الهيمنة احلضرية من قبل 

الكبرى  واملدن  العواصم  ذلك شأن  في  الُعمانية، شأنها  املدن  بقية  العاصمة مسقط على 

اخلليجية، مثل الكويت والرياض واملنامة والدوحة ودبي.

ح��ج��م امل��دي��ن��ة ) ���س��لل��ة ( 

الثانية اأقل من ربع )م�سقط( 

بينما  االأول�����ى،  املدينة  حجم 

يق�س���ى الو�سع املثايل بو�سول 

حجمها اإىل الن�سف
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4. اخللل السكاني بالتجمعات احلضرية:

تعاني اجملتمعات املستقبلة للهجرة من ظاهرة اخللل الدميوجرافي بني سكانها ويتمثل 

ذلك في اخللل النوعي حيث ترتفع نسبة النوع، وكذلك اخللل العمري حيث تزيد نسبة فئات 

اجلنسية  حسب  السكان  توزيع  وكذلك  األخرى،  الفئات  بقية  على  الذكور  وخاصًة  الشباب 

الفئات  الذكور في  يكون معظمهم من  الذين  باجملتمع  الوافدين  أعداد  زيادة  إلى  ذلك  ويرجع 

العمرية القادرة على العمل. 

وتظهر بيانات تعداد 2010 ارتفاع نسبة الوافدين إلى حوالي 29% من جملة السكان، 

بينما ترتفع نسبة الوافدين بني سكان احلضر لتصل إلى أكثر من ثلث )34%( سكان احلضر. 

وبدراسة نسبة السكان الوافدين بالتجمعات احلضرية حسب تعداد 2010  تبني أن هناك من 

التجمعات احلضرية ما تزيد نسبة الوافدين بها على 90% من جملة سكانها مثل منر ومخيزنه 

الوافدين بها بني 60% و90% من جملة سكانها مثل هيما  وقرن العلم، وأخرى تتراوح نسبة 

ومطرح وبوشر.

ولعل هذا اخللل السكاني ال يقتصر فقط على عدد السكان بل على جنسية السكان 

أيضاً، وبتحليل بيانات التعدادات الثالثة وجد أن السكان اآلسيويني ميثلون اجلزء األكبر واألهم 

من السكان الوافدين ، فأعدادهم في تزايد مستمر فمن 456 ألف نسمة )85%( عام 1993 إلى 

722 ألف نسمة )88%( عام 2010. وفي املقابل انخفضت نسبة السكان العرب الوافدين إلى 

سلطنة ُعمان من 12% من جملة الوافدين عام 1993 إلى 9% عام 2010. 

ويرجع هذا اخللل السكاني إلى دور الشركات اآلسيوية في عمليات التنمية االقتصادية 

واالجتماعية والعمرانية، مما ساهم في رفع نسبة العمالة اآلسيوية، باإلضافة إلى انخفاض 

أجور العمالة اآلسيوية وتنوع خبرتهم وقدرتهم على العمل ساعات طويلة.

 139 بلغت  حيث  السكان  بني  النوع  نسبة  ارتفاع  في  أيضاً  السكاني  اخللل  ويظهر 

حسب  احملافظات  بني  النوع  نسبة  وتختلف   .)9-2 )جدول   2010 تعداد  حسب  ذكر/100أنثى 

وظفار   ،158 ومسقط  أنثى،  316ذكر/100  إلى  الوسطى  مبحافظة  فترتفع  احملافظة،  طبيعة 

الوافدين بهذه احملافظات،  زيادة أعداد  إلى  151، والبرميى 145 في السنة نفسها. ويرجع ذلك 

اإلدارية  مبؤسساتها  الدولة  عاصمة  ومسقط  بالوسطى،  والتعدين  التنمية  فمشروعات 

واالجتماعية والثقافية، .

ت�������ع�������اين امل����ج����ت����م����ع����ات 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ة ل��ل��ه��ج��رة من 

النوعي                  الدميغرايف  اخللل 

النوع(  ن�سبة  ترتفع  )حيث 

حيث  ي)  ال��ع��م��ر  وك���ذال���ك 

ال�سباب وخا�سة  ن�سبة  تزيد 

الذكور ( .
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) 100 X جدول 2-9 نسبة النوع باحملافظات  2010 )ذكر/أنثى

نسبة النوعاحملافظةنسبة النوعاحملافظة

127.9جنوب الباطنة158.0مسقط 

116.3جنوب الشرقية  151.3ظفار

120.2شمال الشرقية142.5مسندم

136.2الظاهرة145.4البرميى

316.2الوسطى125.7الداخلية

138.9سلطنة ُعمان128.4شمال الباطنة

كما ينسحب اخللل السكاني أيضاً على التركيب العمري لسكان احلضر ، حيث تتحكم 

ظروف وشروط الهجرة وقوانني العمل في الشريحة العمرية الوافدة، فترتفع نسبة الذكور في 

األعمار املنتجة، وبالتالي فهي هجرة ذكورية شبابية. 



3-1 اأهم نقاط الدرا�سة

3-2 اأهم التو�سيات

ملخــــ�ص 

تنفيــــذي
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3-1 أهم نقاط الدراسة:

3-1-1 حجم وتوزيع السكان:

بلغ عدد سكان سلطنة ُعمان في 2010 حوالي 2.8 مليون نسمة حسب التعداد الثالث 

لسلطنة ُعمان منهم 1.96 مليون نسمة ُعمانيون ميثلون 70.6% من السكان و816 ألف وافدون 

بلغ  بينما  فرد   7.5 الُعمانية  األسرة  أفراد  عدد  متوسط  بلغ  وقد  السكان.  من   %29.4 ميثلون 

متوسط عدد أفراد األسرة الوافدة 4.1 فرد. ويتفاوت حجم السكان بصورة كبيرة بني احملافظات 

واملناطق اخملتلفة حيث يتراوح حجم السكان بني 31 ألف في محافظة مسندم ميثلون 1.1% من 

السكان و776 ألف في محافظة مسقط التي يسكن بها 28% من السكان تليها محافظة 

شمال الباطنة ويسكن بها 17.4% من السكان. ويعيش حوالي 72,5% من جملة السكان عام 

2010 في جتمعات حضرية.

3-1-2 توزيع السكان على احملافظات:

من   %17 حوالي  يعيش  كما  مسقط  العاصمة  في  يعيشون  السكان  ربع  من  أكثر 

السكان في محافظة شمال الباطنة تليها محافظة الداخلية التي يسكنها حوالي 12% من 

السكان ثم شمال الباطنة التي يسكنها 10% من السكان، وتستحوذ محافظة الوسطى 

على أقل نسبة من السكان حيث ال يتجاوز سكانها 1.5% من سكان السلطنة. 

ويالحظ أن أكثر من نصف السكان )حوالي 56%( يعيشون في 3 محافظات : مسقط 

وشمال الباطنة وجنوب الباطنة تبلغ مساحتهم مجتمعني حوالي 5% من إجمالي مساحة 

السلطنة بينما باقي السكان يتوزعون على احملافظات األخرى التي متثل مساحتهم 95% من 

مساحة السلطنة.

وبدراسة كثافة السكان على مستوى الواليات تبني أن هناك تفاوتاً جغرافياً كبيراً بني 

الواليات وبعضها البعض. حيث يصل التباين بني الواليات إلى أقل من فرد في الكيلو متر املربع 

الواحد كما في مقشن وهيما وغيرها من الواليات الصحراوية وأكثر من ألف نسمة في الكيلو 

متر املربع الواحد كما في والية مطرح.

بني  كثيراً  يتغير  لم  السكان  توزيع  منط  أن  جند  و2010   2003 تعدادي  بيانات  وبتحليل 

تعدادي 2003 و 2010 حيث لم تتغير نسبة السكان في أي محافظة بأكثر من نقطة مئوية 

واحدة.

م��ت��و���س��ط ع���دد اأف���راد 

الأ������س�����رة ال��ُع��م��ان��ي��ة 

م��ق��اب��ل  ف�����رد    7.5

ف��رد   4.1 ف�����رد   ك���ل 

ال������س�����رة ال�����واف�����دة. 

اأك���������ر م������ن ن�����س��ف 

يف  يعي�سون  ال�����س��ك��ان  

م�سقط  حم��اف��ظ��ات   3

و�����س����م����ال ال���ب���اط���ن���ة 

وجنوب الباطنة ، وتبلغ 

جمتمعني  م�ساحتهم 

حوايل 5% من اإجمايل 

م�ساحة ال�سلطنة .
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ومن خالل دراسة خريطة توزيع السكان في ُعمان ميكن التمييز بني 3 أمناط من توزيع 

السكان هم منط التركز السكاني املرتفع ويتمثل ذلك في مناطق السهول الساحلية، ومنط 

الشرقية  اجلبلية في محافظات  والواحات  األودية  املتوسط يشمل مناطق  السكاني  التركز 

محافظة  ويضم  السكاني  التخلخل  ومنط  والبرميى،  والظاهرة  والداخلية  وجنوب(  )شمال 

الوسطى واملناطق الداخلية من محافظة ظفار.

وتتنوع الضوابط اجلغرافية التي أثرت في توزيع السكان بني الطبيعية )وتضم التضاريس 

النقل  السكان، طرق  بها  يعمل  التي  احلرف  )وتضم  والبشرية  والتربة(  املياه  ومصادر  واملناخ 

واملواصالت، وتوفر اخلدمات( واالقتصادية )حجم االستثمارات في املنطقة(. االختالف الواضح 

بني محافظات السلطنة وحتى بني املناطق داخل نفس احملافظة أدى إلى اختالف تركز السكان 

في احملافظات اخملتلفة.

3-1-3 توزيع السكان حسب اجلنسية:

بلغ عدد الوافدين في عام 1993 نحو 535 ألف نسمة ميثلون 26.5% من جملة السكان 

إلى أن عدد  العدد كثيراً حسب تعداد 2003. يشير تعداد 2010  يزد  في السنة نفسها، ولم 

الوافدين إلى سلطنة ُعمان بلغ 816 ألف نسمة ميثلون 29.4% من جملة السكان، وقد بلغ 

معدل النمو السنوي للسكان الوافدين ذروته في الفترة 2003-2010 حيث وصل إلى %5.4. 

وجغرافياً ينتشر السكان الوافدون في كل احملافظات الُعمانية بنسب مختلفة وحسب 

وبها  العاصمة  كونها  مسقط  فمحافظة  الوافدة،  للعمالة  محافظة  كل  وحاجة  طبيعة 

معظم املشروعات واخلدمات واالستثمارات فإنها تستقطب معظم املهاجرين الوافدين إليها، 

ففي عام 2010 بلغ عدد الوافدين املقيمني بها نحو 369 ألف نسمة ميثلون حوالي 45% من 

جملة الوافدين بالسلطنة كلها في السنة نفسها. وتأتي في املرتبة الثانية محافظة شمال 

الباطنة بنسبة 12% من الوافدين ثم تأتي محافظة ظفار عاصمة اجلنوب بنسبة 11%، وذلك 

لوجود معالم وأنشطة سياحية كثيرة مثل خريف صاللة، األمر الذى أدى إلى جذب عدد كبير 

من الوافدين إليها للعمل في األنشطة السياحية. وال حتظى أي من احملافظات األخرى بأكثر من 

8% من جملة الوافدين وتنخفض هذه النسبة إلى 3% في محافظة الوسطى.

وقد مثل الوافدون أكثر من نصف سكان محافظة الوسطى )55%( في 2010، ويليها 

محافظة مسقط التي ميثل الوافدون  بها حوالي 48%، ثم محافظة البرميي التي بلغت فيها 

نسبة الوافدين %41.

 2010 ت����ع����داد  ي�����س��ر 

الوافدين  ع��دد  اأن  اإىل 

بلغ  ُع��م��ان  �سلطنة  اإىل 

ميثلون  ن�سمة  األ��ف   816

ج��م��ل��ة  م�����ن   %29.4

ال�����س��ك��ان، مب��ع��دل منو 

خ��ال   %5.4 ���س��ن��وي 

. 2010 - 2003
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أما على مستوى الواليات فهناك واليات بلغت نسبة الوافدين بني سكانها أكثر من %75 

مثل هيما والسنينة، وأكثر من 60% بواليات مثل الدقم، وشليم وجزر احلالنيات، واجلازر، وبوشر. 

بينما هناك واليات تقل بها نسبة الوافدين عن 15% من جملة السكان حسب تعداد 2010 

مثل احلمراء )7 %(، ونخل، وبهالء، دميا والطائني، والرستاق، واخلابورة، وغيرها من الواليات.

تشير بيانات تعداد 2010 إلى أن اجلالية الهندية في ُعمان قد بلغ عددها قرابة نصف 

التزيد  بينما  نفسها.  السنة  في  الوافدين  % من جملة   57 وميثلون  )465660 نسمة(،  مليون 

نسبة أكبر اجلاليات العربية في ُعمان )وهي املصرية( عن 4% من جملة السكان الوافدين في 

عام 2010.

3-1-4 النمو السكاني في سلطنة ُعمان:

بل  واالرتفاع  االنخفاض  بني  ُعمان  سلطنة  لسكان  السنوي  النمو  معدالت  تباينت 

بها  مرت  التي  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  تأثير  حتت  أحياناً،  والتناقص 

السلطنة. وقد أظهر تعداد 1993 أن عدد سكان ُعمان أصبح 20.02 مليون نسمة، وفي عام 

بزيادة قدرها 323 ألف نسمة، مبعدل منو سنوي  2003 بلغ عدد السكان 2.34 مليون نسمة، 

بلغ  الُعمانيني. وفي ديسمبر 2010  السكان ونحو 1,8% للسكان  للسكان قدره 1,5% جلملة 

ُعمان  لسلطنة  الثالث  التعداد  حسب  نسمة  مليون   2.77 ُعمان  في  السكان  عدد  إجمالى 

مبعدل النمو السنوي جلملة السكان قد ارتفع إلى 2,4% في الفترة 2003 -2010.

وميكن متييز فترات النمو السكاني التالية:

من 1993– 2003         فترة النمو السكاني املنخفض )%1.5(  •

من 2003–2010           فترة منو سكاني مرتفع )%2.4(  •

وميكن عزو النمو السكان املنخفض من 1993 إلى 2010 إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع 

مستوى تعليم املرأة الُعمانية، ارتفاع السن عند الزواج األول لإلناث، خروج املرأة الُعمانية إلى 

العمل، تبني احلكومة سياسة لتنظيم األسرة )ممثلة في برامج املباعدة بني الوالدات(. كل ذلك 

أدى إلى انخفاض معدل اخلصوبة الكلي وبالتالي معدل الزيادة الطبيعية. كما أدت سياسة 

التعمني التي انتهجتها حكومة السلطنة إلى تراجع أعداد الوافدين في الفترة من 1993 إلى 

.2003

بلغت   ،2010 ل��ت��ع��داد  وف��ق��ًا 

اجلالية الهندية قرابة ن�سف 

مليون ن�سمة بن�سبة 57 % من 

جملة الوافدين بينما لتزيد 

ن�سبة اأكرب اجلاليات العربية                         

) وهي امل�سرية ( عن 4 % .



الفصل الثالثأهم نقاط الدراسة والتوصيات

80

3-1-5 مستقبل السكان :

مت عمل إسقاطات للسكان في ضوء ثالثة سيناريوهات:

• السيناريو املتفائل )املنخفض( ويفترض فيه انخفاض معدل النمو السنوي للسكان دون 

مستوى املعدل الثابت )%1.5(.

• السيناريو الثابت وفيه يفترض ثبات معدل النمو السنوي للسكان عند مستواه حسب 

أحدث تعدادين )%2.4(.

• السيناريو املتشائم )املرتفع( ويفترض ارتفاع معدل النمو السنوي للسكان ملستوى أعلى 

من املعدل الثابت )%3(. 

وفي ضوء هذه االفتراضات يتوقع أن يصل عدد سكان ُعمان في عام 2020 حوالي 3.2 

وفق  نسمة  مليون  و3.7  نسمة  مليون   3.5 وحوالي  املتفائل،  السيناريو  وفق  نسمة  مليون 

السيناريو الثابت واملتشائم على التوالي. أى أن الفرق في حجم السكان املتوقع بني السيناريو 

املتفائل واملتشائم سوف يصل إلى حوالي نصف مليون نسمة تقريباً في عام 2020.

وفق  نسمة  مليون   5.1 إلى  ُعمان  سكان  حجم  يصل  أن  يتوقع   2050 عام  وبحلول 

في حجم  الفرق  أن  أى  املتشائم.  السيناريو  وفق  نسمة  مليون   9.2 وإلى  املتفائل  السيناريو 

السكان املتوقع بني السيناريو املتفائل واملتشائم سوف يصل إلى حوالي 4.1 مليون نسمة 

تقريباً في عام 2050.

3-1-6 السكان بني احلضر والقرى:

بلغ عدد سكان احلضر عام 1993 حوالي 1.45 مليون نسمة وارتفع إلى 1.67 مليون عام 

2003 ميثلون 71.5% من جملة السكان ثم إلى 2.1 مليون نسمة عام 2010 ميثلون 75.4% من 

جملة السكان. 

ويتوزع سكان القرى في سلطنة ُعمان بني: التجمعات القروية املستقرة التي تعتمد 

ومسقط،  الباطنة،  في سهول  القروية  التجمعات  ومتثلها  واآلبار  والعيون  األفالج  مياه  على 

املناطق  في  البدو  والسكان  والشرقية،  والظاهرة،  الداخلية  في  اجلبلية  والواحات  وصاللة، 

الصحراوية.

وقد بلغ سكان احلضر حسب تعداد 2010 األخير حوالي 2.1 مليون نسمة، منهم 1.4 

مليون نسمة ُعمانيون ميثلون 66% من جملة سكان احلضر، وحوالي 700 ألف نسمة وافدون 

ميثلون 34% من جملة سكان احلضر في عمان، ويتركز معظمهم في مسقط واملدن الساحلية 

واملدن التاريخية في الداخل.

 ،2050 ع�����ام  ب���ح���ل���ول 

حجم  ي�سل  اأن  ي��ت��وق��ع 

�سكان �سلطنة ُعمان اإىل 

وفق  ن�سمة  مليون   5.1

اأو   . املتفائل  ال�سيناريو 

ن�سمة  مليون   9.2 اإىل 

وفق ال�سيناريو املت�سائم.
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وتختلف نسبة سكان احلضر من محافظة إلى أخرى، حيث ترتفع نسبتهم إلى %97 

من جملة سكان مسقط )التي تستحوذ وحدها على حوالي 36% من جملة سكان احلضر في 

ُعمان( حيث العاصمة واإلدارة واملؤسسات احلكومية واخلدمية اخملتلفة، كما ترتفع إلى %86 

وتبلغ 81% من جملة سكان  العربية،  اإلمارات  احلدودية مع  املدينة  البرميي  من جملة سكان 

محافظة شمال الباطنة حيث مدينة وميناء صحار وما صاحبهما من منو عمراني كبير، كما أن 

وجود مدينة صور زاد نسبة سكان احلضر إلى 77% من جملة سكان محافظة جنوب الشرقية. 

وتعتبر شمال الشرقية والوسطى هما احملافظتان الوحيدتان اللتان تقل فيهما نسبة سكان 

احلضر عن 50% من جملة السكان بهما.

3-1-7 توزيع املدن )املراكز احلضرية(:

تعداد  حسب  ُعمان  سلطنة  في  الواليات(  ومراكز  فأكثر  نسمة   2500( املدن  عدد  بلغ 

2010 األخير 152 مدينة، استحوذت محافظة شمال الباطنة وحدها على 38 مدينة، بنسبة 

25% من جملة املدن في سلطنة ُعمان، ثم تلتها جنوب الباطنة )28 مدينة(، والداخلية )22 

من  الُعمانية  احملافظات  أقل  والوسطى  ومسندم  البرميي  محافظات  سجلت  بينما  مدينة(. 

حيث عدد املدن.

وبتحليل أحجام املدن الُعمانية لوحظ أنه يوجد خمس مدن فقط هي التي يزيد عدد 

سكانها عن 100 ألف نسمة، و15 مدينة يقل حجم سكانها عن 100 ألف ويزيد عن 20 ألف 

مدينة  و34  نسمة،  ألف   10 عن  ويزيد  ألف   20 عن  سكانها  حجم  يقل  مدينة  و13  نسمة، 

هي التي يقل حجم سكانها عن 10 آالف ويزيد عن 5 آالف نسمة، أما املدن التي يقل حجم 

سكانها عن 5000 ويزيد عن ألف نسمة فقد بلغ عددها 78 مدينة حسب تعداد 2010. كما 

يوجد من بني املدن الُعمانية ما يقل حجم سكانها عن ألف نسمة، وعددهم 7 مدن. 

3-1-8 النمو احلضرى :

زادت وتيرة النمو احلضري في سلطنة ُعمان في الفترة األخيرة، ففي الفترة 2003-1993 

بلغ  معدل النمو احلضري 1.5% سنوياً ولكنه ارتفع بشكل واضح في الفترة 2003-2010 إلى 

3.2% سنوياً.

وبتحليل بيانات تعداد 2010 تبني أن هناك محافظات سجلت منواً حضرياً غير مسبوق، 

 وفقًا لتعداد 2010 ، بلغ 

�سلطنة  امل��دن يف   ع��دد 

م��دي��ن��ة،   152 ُع���م���ان 

ا���س��ت��ح��وذت حم��اف��ظ��ة 

وحدها  الباطنة  �سمال 

على 38 مدينة، 
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حيث بلغ معدل النمو احلضري في محافظة الوسطى 18.6% سنوياً في الفترة 2003 -2010 

دور كبير في  احملافظة  اجلديدة في  التنموية  للمشروعات  يكون  ورمبا  مرتفع جداً،  وهو معدل 

ارتفاع معدل النمو احلضري.

له  ُعماني  حضري  منط  ظهور  في  هاماً  دوراً  لعبت  التي  العوامل  من  مجموعة  هناك 

خصائصه املميزة، ومن أهمها ما يلي:

1- العوامل الدميوجرافية وتشمل:

ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية للسكان.  •

تزايد تيارات الهجرة.  •

2-  التوسع األفقي للمدن.

3- العوامل االقتصادية: حيث أثر النمو االقتصادي على نسبة سكان احلضر نتيجة للعوامل 

التالية:

تركيز االستثمارات في املناطق احلضرية.  •

توافر اخلدمات االجتماعية والبنية التحتية في املدن.  •

4- العوامل السياسية: تقسيم ُعمان إلى محافظات وواليات لتكون مراكز هذه الواليات هي 

مركز احلكم واإلدارة في كل والية. مما استلزم توفير كثير من اخلدمات االقتصادية واالجتماعية 

واإلدارية واألمنية في هذه املراكز مما أضفي عليها الصبغة احلضرية أكثر من القريية أو القروية.

ويعاني اجملتمع الُعماني من ظاهرة اخللل الدميوجرافي ويتمثل ذلك في اخللل النوعي حيث 

ترتفع نسبة النوع، وكذلك اخللل العمري حيث تزيد نسبة فئات الشباب وخاصًة الذكور على 

بقية الفئات األخرى، وكذلك توزيع السكان حسب اجلنسية ويرجع ذلك زيادة أعداد الوافدين 

باجملتمع الذين يكون معظمهم من الذكور في الفئات العمرية القادرة على العمل. 

3-2-أهم التوصيات: 

املزيد من  وضع  عليها  السلطنة  أن  على  يدلل  احملافظات  بني  السكان  توزيع  ثبات منط   •

السياسات والبرامج وزيادة حجم االستثمارات )املصروفات اإلمنائية( للمحافظات خارج 

يساعد  مما  األخرى  واألقاليم  العاصمة  بني  التنموي  التوازن  من  نوع  مسقط إلحداث 

الضروري  فمن  توازناً.  أكثر  بصورة  اخملتلفة  احملافظات  على  السكان  توزيع  إعادة  على 

توفير ما يحفز السكان على االستقرار في أماكنهم )خاصًة الواليات الداخلية( ولعل 

أهم هذه احلوافز هو العمل على إنشاء مشروعات تنموية قادرة على توفير فرص عمل، 

ه�����ن�����اك حم����اف����ظ����ات 

ح�سريًا  من����وًا  �سجلت 

بلغ  حيث  م�سبوق،  غر 

احل�سري  النمو  معدل 

الو�سطى  حم��اف��ظ��ة  يف 

18.6% �سنويًا يف الفرتة 

. 2010- 2003
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)واالهتمام بتوفير اخلدمات الصحية والتعليمية( وخدمات لسكان هذه الواليات.

• يجب العمل على خفض معدالت النمو السكاني وذلك لتوجيه موارد الدولة للتنمية 

بدالً من توجيهها لإلنفاق على الزيادة السكانية وذلك عن طريق:

- رفع مستوى تعليم املرأة الُعمانية، 

- إدماج املرأة الُعمانية في سوق العمل، 

- تبني برامج لرفع وعي الُعمانيني بتأثير النمو السكاني املرتفع على مستوى معيشتهم.

بني  املباعدة  برامج  في  )ممثلة  األسرة  لتنظيم  سياسة  احلكومة  تبني  في  االستمرار   -

الوالدات(، 

- االستمرار في تبني سياسة التعمني وإحالل الُعمانيني محل الوافدين في سوق العمل.

العمل  سوق  في  املنافسة  من  لتمكينهم  قدراتهم  ورفع  الُعمانيني  الشباب  تدريب   •

وإحاللهم محل الوافدين. 

خف�ض  على  العمل  يجب 

ال�سكاين  النمو  م��ع��دلت 

وذل�����ك ل��ت��وج��ي��ه م����وارد 

الدولة للتنمية بدًل الإنفاق 

على الزيادة ال�سكانية 
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ملحق 1
التوزيع النسبي للمصروفات اإلنمائية على المحافظات خالل الخطط الخمسية

 في الفترة 1976 – 2005

المحافظات
التوزيع الخطط الخمسية

النسبي 
للسكان %

األولى
-1976
1980

الثانية
 -1981
1985

الثالثة
 - 1986

1990

الرابعة
 –1991

1995

الخامسة
-1996
2000

السادسة
 - 2001

2005

42.356.348.918.910.312.727.0مسقط 

الباطنة 
)ش + ج(

------15.49.515.127.9

3.41.52.21.2------مسندم 

8.17.55.98.9------الظاهرة 

9.511.914.111.4------الداخلية 

الشرقية 
)ش + ج(

------10.57.77.813.4

9.12.34.51.0..1------الوسطى

5.45.49.2------ظفار 

بقية 
المحافظات

57.743.751.1-------

جملة 
االستثمارات 

------74.965.167.7-

-25.134.932.3------مشاريع شاملة 

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0جملة 

مالحظة: ال تشمل حصة الحكومة في المصروفات اإلنمائية لشركة تنمية نفط ُعمان، والتنقيب عن الغاز الطبيعي بواسطة شركة 

تنمية نفط ُعمان، ومصروفات الدفاع واألمن القومي.

المصدر: وزارة التنمية ووزارة االقتصاد الوطنى: الخطط الخمسية الُعمانية )من األولى حتى السادسة(.
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ملحق 2
 الحجم والوزن النسبي للسكان الوافدين في ُعمان )2003 – 2010(

الوالياتالمحافظة

20032010

نسمة
النسبة 

إلجمالي 
السكان%

نسمة
النسبة 

إلجمالي 
السكان%

مسقط

97,02063.19102,63768.37مطرح

79,62952.94119,25862.04بوشر

60,92727.27118,08338.97السيب

5,59013.5912,75721.84العامرات

4,16116.727,95029.21مسقط

3,1348.118,18718.23قريات

250,46139.63368,87247.54جملة المحافظة

ظفار

53,02033.8764,76637.53صاللة 

3,31339.305,96144.08ثمريت 

1,74711.152,63914.49طاقة 

2,04013.612,42817.44مرباط 

1,19721.911,79928.18سدح 

58813.1064214.26رخيوت

36412.3342715.20ضلكوت 

17633.2743240.41مقشن 

شليم وجزر 
2,35645.995,65064.96الحالنيات 

91211.34----المزيونة 

65,00130.1085,65634.30جملة المحافظة 

مسندم

4,60625.984,30423.71خصب

89331.5099832.99بخا

1,84933.302,90541.55دبا

70631.241,32040.52مدحا

8,05428.389,52730.32جملة المحافظة
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الوالياتالمحافظة

20032010

نسمة
النسبة 

إلجمالي 
السكان%

نسمة
النسبة 

إلجمالي 
السكان%

البريمى

34,50850.7725,19539.89البريمى 

4,21647.503,61743.20محضة 

1,07977.91----السنينة 

38,72450.4029,89140.99جملة المحافظة

الداخلية

11,15916.2218,93622.40نزوى

4,0859.178,15014.58سمائل

5,0499.855,7349.85بهالء

3,81022.5812,76446.72أدم

1,0105.861,3947.15الحمراء

1,36410.852,24214.89منح

3,2439.225,10612.33إزكى

2,08310.073,25613.18بدبد

31,80311.9057,58217.63جملة المحافظة

شمال الباطنة

20,42019.5847,41633.87صحار

5,26311.427,91215.18شناص

2,77710.778,54625.13لوى

9,67511.3811,28012.07صحم

4,80410.305,62910.76الخابورة

14,78114.6216,26414.56السويق

57,72014.1197,04720.07جملة المحافظة

جنوب الباطنة

6,5838.878,17910.26الرستاق

1,1717.151,3597.50نخل

8737.711,50711.71وادى المعاول

5905.642,34717.61العوابى

7,75413.6914,87621.69المصنعة

14,40719.0826,32527.31بركاء

31,37812.8354,59318.89جملة المحافظة
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الوالياتالمحافظة

20032010

نسمة
النسبة 

إلجمالي 
السكان%

نسمة
النسبة 

إلجمالي 
السكان%

جنوب الشرقية

17,63226.4012,25618.86صور 

3,31916.454,11518.04الكامل والوافى 

جعالن بنى 
بو على 

6,22112.098,52113.89

جعالن بنى 
بو حسن

2,62310.104,01013.30

2,31124.871,84921.19مصيرة

32,10618.4930,75116.35جملة المحافظة

شمال الشرقية

5,16121.095,96721.92إبراء 

2,28012.743,97318.97بديه 

1,42210.482,35614.69القابل 

6,65011.3510,97415.82المضيبى 

1,2417.211,9229.89دما والطائيين

5136.411,17712.43وادى بنى خالد

17,26712.3526,36916.23جملة المحافظة

الظاهرة

16,19116.6227,19423.36عبرى

1,86011.442,65514.70ينقل

2,55115.472,93817.09ضنك

20,60215.8332,78721.62جملة المحافظة

الوسطى

1,37842.978,55381.67هيما 

1,13211.312,08416.69محوت 

83919.657,39765.94الدقم 

2,79247.975,03463.46الجازر 

6,14126.3523,06854.78جملة المحافظة 

559,25723.90816,14329.40سلطنة ُعمان

المصدر: من إعداد الباحث وفق بيانات تعداد 2010.
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ملحق 3
التوزيع النسبي لسكان الحضر والريف بالمحافظات والواليات عام 2010

% حضر% ريفالوالياتالمحافظة

مسقط

0.00100.00مطرح

0.00100.00بوشر

0.00100.00السيب

9.5790.43العامرات

0.00100.00مسقط

31.7968.21قريات

2.697.44جملة المحافظة

ظفار

9.7590.25صاللة 

64.8735.13ثمريت 

51.9348.07طاقة 

47.5552.45مرباط 

71.0728.93سدح 

88.8011.20رخيوت

68.8531.15ضلكوت 

55.5744.43مقشن 

90.189.82شليم وجزر الحالنيات 

46.9653.04المزيونة 

25.874.23جملة المحافظة 

مسندم

33.4766.53خصب

57.6242.38بخا

8.4191.59دبا

44.0155.99مدحا

31.3268.7جملة المحافظة



المالحق

92

% حضر% ريفالوالياتالمحافظة

البريمى

4.7295.28البريمي

75.0124.99محضة 

76.4623.54السنينة 

14.1585.85جملة المحافظة

الداخلية

28.0571.95نزوى

44.7355.27سمائل

41.7558.25بهالء

41.2558.75أدم

52.0447.96الحمراء

48.5348.47منح

52.2247.78إزكى

30.9069.10بدبد

40.1159.9جملة المحافظة

شمال الباطنة

7.3192.69صحار

55.4644.54شناص

49.7050.30لوى

16.5783.43صحم

19.4680.54الخابورة

10.3389.67السويق

19.3880.72جملة المحافظة

جنوب الباطنة

55.4644.54الرستاق

43.4356.57نخل

43.6656.34وادى المعاول

57.9842.02العوابى

28.3871.62المصنعة

33.4866.62بركاء

40.5459.5جملة المحافظة
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% حضر% ريفالوالياتالمحافظة

جنوب الشرقية

20.4079.60صور 

21.9278.08الكامل والوافى 

29.9170.09جعالن بنى بو على 

19.0380.97جعالن بنى بو حسن

2.9797.03مصيرة

22.777.34جملة المحافظة

شمال الشرقية

33.1566.85إبراء 

46.5453.46بديه 

75.8024.20القابل 

59.5240.48المضيبى 

91.888.12دما والطائيين

85.1414.86وادى بنى خالد

60.4039.60جملة المحافظة

الظاهرة

48.3551.65عبرى

53.3346.67ينقل

49.0450.96ضنك

49.0251.0جملة المحافظة

الوسطى

38.5661.44هيما 

69.6530.35محوت 

44.8855.12الدقم 

43.8456.16الجازر 

50.549.54جملة المحافظة 

24.6075.40سلطنة ُعمان

المصدر: من إعداد الباحث وفق بيانات تعداد 2010.
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ملحق 4
أحجام المدن الُعمانية )2500 نسمة فأكثر ومراكز الواليات( 2010

المدينةالوالياتالمحافظة
عدد السكان نسمة

المدن جملةوافدعماني

مسقط

47,485102,587150,0721مطرحمطرح

70,369117,507187,8761بوشربوشر

182,688102,369285,0571السيبالسيب

العامرات
العامرات
الحاجر
جحلوت

37,535
2,478
871

9,848
237

1,840

47,383
2,715
2,711

3

مسقطمسقط
يتى

14,112
1,732

6,197
848

20,309
2,5802

قريات
قريات
دغمر

حيل الغاف

17,639
4,039
2,876

3,837
665

1,577

21,476
4,704
4,453

3

383,696347,929731,62511جملة المحافظة

ظفار

93,56862,174155,7421صاللة صاللة 

2,3342,4164,7501ثمريت ثمريت 

6,9621,7958,7571طاقة طاقة 

5,7281,5727,3001مرباط مرباط 

1,5423051,8471سدح سدح 

3981065041رخيوترخيوت

6821938751ضلكوت ضلكوت 

2652104751مقشن مقشن 

شليم وجزر 
5582968541شليم الحالنيات 

3,9303344,2641المزيونة المزيونة 

116,80470,605187,40910جملة المحافظة 
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المدينةالوالياتالمحافظة
عدد السكان نسمة

المدن جملةوافدعماني

مسندم

8,8083,26712,0751خصبخصب

7285001,2821بخابخا

3,8972,5066,4031دبادبا

1,1656591,8241مدحامدحا

14,5986,93221,5844جملة المحافظة

البريمى

35,81024,37160,1811البريمى البريمى 

1,6284642,0921محضة محضة 

1571693261السنينة السنينة 

37,59525,00462,5993جملة المحافظة

الداخلية

نزوى

نزوى
بركة الموز

فرق
الردة

حى التراث

34,699
6,163
2,859
2,475
2,525

7,391
1,461
1,296
1,513
432

42,090
7,624
4,155
3,988
2,957

5

سمائل
سمائل
سرور
لزغ

هصاص

17,426
3,213
2,210
2,753

3,871
307
862
252

21,297
3,520
3,072
3,005

4

بهالء
بهالء
بسيا

وادى قريات
المعمور

21,462
3,544
2,681
2,667

2,608
566
214
181

24,070
4,110
2,895
2,848

4

أدمأدم
قرن العلم

8,947
12

2,069
5,022

11,016
5,0342

8,4199379,3561الحمراءالحمراء

6,4691,2807,7491منحمنح

إزكىإزكى
أمطى

13,491
3,624

2,393
272

15,884
3,8962

بدبد
فنجا
بدبد
نفعاء

8,663
3,670
2,432

1,733
421
153

10,396
4,091
2,585

3

160,40435,234195,63822جملة المحافظة
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المدينةالوالياتالمحافظة
عدد السكان نسمة

المدن جملةوافدعماني

شمال 
الباطنة

84,04145,724129,7651صحارصحار

شناص

شناص
الفرفارة
العقر

الهاملية
أبو بقرة

سور العبرى
خضراوين

2,502
2,665
3,290
2,892
2,606
2,554
2,322

717
1.792
642
598
172
144
323

3,219
4.457
3,932
3,490
2,778
2,698
2,645

7

لوى
لوى

غضفان
الزاهية

3,807
3,840
3,836

1.532
3.484
605

5,339
7,324
4,441

3

صحم

صحم
مرتفعات صحم

مخيليف
ديل آل عبد السالم

الحويل 
الردة 

مقاعسة 
ديل آل بريك

مجز الصغرى
حفيت

سور الشيادى
أم الجعارف 

حلة البرج
الغويصة 
خور الملح

9,984
7,617
6,924
6,231
4,700
4,099
3,869
3,719
3,378
3,287
3,290
2,764
2,610
2,600
2,581

2,381
2,814
820
415

1,182
398
295
176
465
241
111
325
291
255
131

12,365
10,431
 7,744
6,646
5,882
4,497
4,164
3,895
3,843
3,528
3,401
3,089
2,901
2,855
2,712

15

37,0625,05842,1201الخابورةالخابورة

السويق

السويق
خضراء ال سعد

البداية 
ضيان البوسعيد

خضراء آل بورشيد
الغيل 

الصبيخى
ضيان البوارح

الثرمد 
ام سيح

حجيرة الساحل 

23,912
20,704
5,725
5,996
6.346
5.017
4.363
4.338
2.398
3.316
3.161

3,963
2,808
2,360
1,020
596
388
891
849

1.287
361
371

27,875
23,512
8,085
7,016
6,942
5,405
5,254
5,187
3,685
3,677
3,532

11

304,34685,985390,33138جملة المحافظة
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المدينةالوالياتالمحافظة
عدد السكان نسمة

المدن جملةوافدعماني

جنوب 
الباطنة

الرستاق
الرستاق
الوشيل
الغشب

 23,223
3,943
2,622

4,856
726
138

28,079
4,669
2,760

3

9,1991,05110,2501نخلنخل

أفىوادى المعاول
حبراء

3,476
2,929

497
347

3,973
3,2762

4,9336675,6001العوابىالعوابى

المصنعة

المصنعة
الملدة

المغسر
ودام الساحل

أبو عبالى الساحل
الطريف

ودام الغاف
الشعيبة
القرط 

5,896
8,209
3,853
4,668
4,345
2,248
3,348
2,353
2,249

395
3,233
3,486
644
201

2,138
669
582
591

6,291
11,442
7,339
5,312
4,546
4,386
4,017
2,935
2,840

9

بركاء

بركاء
الرميس

الصومحان
السوادى الساحل

قرى
الجنينة
البلة

الحرادى
السوادى الحكمان

العقدة
الهرم

المريصى

10,081
5,006
6,051
5,250
1,488
2,814
2,987
3,194
2,786
2,362
1,301
2,349

2.854
4,745
3,376
195

2,877
1,285
636
109
412
543

1.252
175

1,2935
9,751
9,427
5,445
4,365
4,099
3,623
3,303
3,198
2,905
2,553
2,524

12

133,16338,680171,84328جملة المحافظة
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المدينةالوالياتالمحافظة
عدد السكان نسمة

المدن جملةوافدعماني

جنوب 
الشرقية

صورصور 
رأس الحد 

37,630
2,817

11,006
276

48,636
3,0932

14,1683,64717,8151الكامل والوافىالكامل والوافى 

جعالن بنى 
بو على 

جعالن بنى بو على
األشخرة
أصيلة 

24,186
8,308
2,875

6,107
1,168
260

30,293
9,476
3,235

3

جعالن بنى 
بو حسن

جعالن بنى بو حسن
فلج المشايخ

17,016
3,640

3,309
445

20,325
4,0852

6,8451,6228,4671حلف )مركز(مصيرة

117,48527,840145,4259جملة المحافظة

شمال 
الشرقية

إبراء إبراء 
اليحمدى

10,043
3,289

4,508
353

14,551
3,6422

8,6272,57011,1971المنترببديه 

المضيربالقابل 
القابل 

2,314
758

639
169

2,953
9272

المضيبى 

سناو
سمد الشان
المضيبى 
الروضة
الشريعة

6,930
4,755
4,142
3,291
2,090

3,899
745

1,110
424
695

10,829
5,500
5,252
3,715
2,785

5

1,1384411,5791محالحدما والطائيين

8565511,4071مزيرعوادى بنى خالد

48,23316,10464,33712جملة المحافظة
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المدينةالوالياتالمحافظة
عدد السكان نسمة

المدن جملةوافدعماني

الظاهرة

عبرى

عبرى
العراقى
الدريز
فهود

مقنيات
جبال

العينين

2,2374
6,825
7,237

5
3,190

1
2,597

7,905
1,614
946

3,724
327

3,170
219

30,279
8,439
8,183
3,729
3,517
3,171
2,816

7

6,6851,7438,4281ينقلينقل

7,4341,3278,7611ضنكضنك

56,34820,97577,3239جملة المحافظة

الوسطى

مخيزنههيما 
هيما 

5
854

3,367
2,209

3,372
3,0632

3,0097813,7901حج محوت 

1,0915,0926,1831وادى صاي الدقم 

الكحل الجازر 
نمر 

496
-

263
3,696

759
3,6962

5,45515,40820,8636جملة المحافظة 

1,378,127690,6962,068,977152سلطنة ُعمان

المصدر: من إعداد الباحث وفق بيانات تعداد 2010.
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ملحق 5
المدن الُعمانية التي يتراوح عدد سكانها بين 2500 وأقل من 5000 نسمة ومراكز 

الواليات مرتبة حسب حجم السكان 2010

عدد السكان المدينة م
عدد السكان المدينة م)نسمة(

)نسمة(

السوادى 4,75044ثمريت 1
الحكمان

3,198

3,171جبال4,70445دغمر2

3,093رأس الحد 4,66946الوشيل3

أبو عبالى 4
الساحل

3,089أم الجعارف 4,54647

3,072لزغ4,49748الردة 5

3,063هيما 4,45749الفرفارة6

3,005هصاص4,45350حيل الغاف7

2,957حى التراث4,44151الزاهية8

2,953المضيرب4,38652الطريف9

2,935الشعيبة4,36553قري10

2,905العقدة4,26454المزيونة 11

2,901حلة البرج4,16455مقاعسة 12

2,895وادى قريات4,15556فرق13

2,855الغويصة 4,11057بسيا14

2,848المعمور4,09958الجنينة15

2,840القرط 4,09159بدبد16

2,816العينين4,08560فلج المشايخ17

2,785الشريعة4,01761ودام الغاف18

2,778أبو بقرة3,98862الردة19

2,760الغشب3,97363أفى20

2,715الحاجر3,93264العقر21
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عدد السكان المدينة م
عدد السكان المدينة م)نسمة(

)نسمة(
2,712خور الملح3,89665أمطى22

2,711جحلوت3,89566ديل آل بريك23

2,698سور العبرى3,84367مجز الصغرى24

2,645خضراوين3,79068حج 25

2,585نفعاء3,72969فهود26

2,580يتى3,71570الروضة27

2,553الهرم3,69671نمر 28

2,524المريصى3,68572الثرمد 29

2,092محضة 3,67773ام سيح30

1847سدح 3,64274اليحمدى31

1,824مدحا3,62375البلة32

1,579محالح3,53276حجيرة الساحل 33

1407مزيرع3,52877حفيت34

1,282بخا3,52078سرور35

927القابل 3,51779مقنيات36

875ضلكوت 3,49080الهاملية37

854شليم 3,40181سور الشيادى38

759الكحل3,37282مخيزنه39

504رخيوت3,30383الحرادى40

475مقشن 3,27684حبراء41

326السنينة 3,23585أصيلة 42

3,219شناص43

المصدر: من إعداد الباحث وفق بيانات تعداد 2010.
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• مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، األمانة العامة، 2011 ، النشرة االحصائية، العدد: 19، قطاع شئون املعلومات، 

إدارة االحصاء.

املتحدة  األمم  ملؤمتر  املقدم  ُعمان:  سلطنة  في  البشرية  للمستوطنات  الوطني  التقرير   ،1996 اإلسكان،  وزارة   •

للمستوطنات البشرية )املوئل الثاني(، مسقط، سلطنة ُعمان.

• وزارة اإلعالم، 1998، ُعمان 99/98، مسقط، سلطنة ُعمان.

• وزارة االقتصاد الوطني، 2005 أ، التجمعات السكانية بالسلطنة: حسب نتائج تعداد 2003، مسقط، سلطنة ُعمان.

• وزارة االقتصاد الوطني، 2005، التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت لعام 2003، نتائج التعداد على مستوى 

السلطنة، اجمللد األول، مسقط، سلطنة ُعمان.

العام للسكان  التعداد  السلطنة 2010، مشروع  التعداد على مستوى  نتائج  أهم  الوطني، 2011،  االقتصاد  وزارة   •

واملساكن واملنشآت 2010، مسقط، سلطنة ُعمان.

العام للسكان واملساكن  التعداد  نتائج  بيانات ومؤشرات مختارة من  التعداد، 2004،  إدارة  الوطني،  وزارة االقتصاد   •

واملنشآت 1993- 2003، مسقط، سلطنة ُعمان.

• وزارة االقتصاد الوطني، أكتوبر 2004، الكتاب اإلحصائي السنوي، اإلصدار الثاني والثالثون، مسقط، سلطنة ُعمان.

• وزارة االقتصاد الوطني، أكتوبر 2007، الكتاب اإلحصائي السنوي، اإلصدار اخلامس والثالثون، مسقط، سلطنة ُعمان.

• وزارة االقتصاد الوطني، سبتمبر 2006، األطلس االجتماعي االقتصادى، مسقط.

• وزارة االقتصاد الوطني، مارس 2001، البيئة والتنمية البشرية، مسقط، سلطنة ُعمان.

• وزارة االقتصاد الوطني، نوفمبر 2011، الكتاب اإلحصائي السنوي، اإلصدار التاسع والثالثون، مسقط، سلطنة ُعمان.

• وزارة البلديات اإلقليمية والبيئة وموارد املياه، 2011، موارد املياه في سلطنة ُعمان، مسقط، سلطنة ُعمان.

اإلحيائي،  التنوع  عمل  وخطة  الوطنية  االستراتيجية   ،2000 مايو  املياه،  وموارد  والبيئة  اإلقليمية  البلديات  وزارة   •

مسودة الوثيقة، باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، مسقط، سلطنة ُعمان.

• وزارة التنمية، التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت لعام 1993، النشرة التفصيلية لنتائج التعداد، مسقط، 

سلطنة ُعمان.

• وزارة التنمية، ديسمبر 1996، خطة التنمية اخلمسية اخلامسة )1996 – 2000 ( ، مسقط، سلطنة ُعمان.

• وزارة الزراعة والثروة السمكية، 2007، التعداد الزراعى 2005، مسقط، سلطنة ُعمان.

مسقط،  للتخطيط،  العامة  املديرية  واإلحصاء،  املعلومات  دائرة  السنوي،  الصحي  التقرير   ،2003 الصحة،  وزارة   •

سلطنة ُعمان.

مسقط،  للتخطيط،  العامة  املديرية  واإلحصاء،  املعلومات  دائرة  السنوي،  الصحي  التقرير   ،2004 الصحة،  وزارة   •

سلطنة ُعمان.

• وزارة الصحة، 2012، التقرير الصحي السنوي 2010، دائرة املعلومات واإلحصاء، املديرية العامة للتخطيط، مسقط، 

سلطنة ُعمان. 
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اشكال الفصل الثاني
54شكل 2-1 التوزيع النسبي لسكان بين الحضر والقرى عام 2010

55شكل 2-2 نسبة التحضر في الواليات عام 2010       
شكل 2-3 نسبة سكان الحضر بالواليات األكثر تحضرًا )سكان الحضر أكثر من 80% من جملة 

55السكان( 2010

شكل 2-4 نسبة سكان الحضر بالواليات األقل تحضرًا )نسبة سكان الحضر أقل من 30% من 
57جملة السكان( 2010

62شكل 2-5 أحجام التجمعات الحضرية 2010

64شكل 2-6 معدالت النمو الحضري بالمحافظات )2010-2003(
شكل 2-7 الواليات التي سجلت معدل نمو سنوي لسكان الحضر أعلى من 5% حسب تعدادي 

200365 و2010

تعدادي  أقل من 1% حسب  التي سجلت معدل نمو سنوي لسكان الحضر  الواليات  شكل 8-2 
200365 و2010
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