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بيانات تعداد 2020م

سلسلة
اإلحصاءات المجتمعية
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من أقوال القائد:

ــروة األمــم وموردهــا  )إن الشــباب هــم ث
الــذي ال ينضــب، وســواعدها التــي تبنــي، 
هــم حاضــر األمــه ومســتقبلها، وســوف 
نحــرص علــى االســتماع لهــم وتلمــس 
احتياجاتهــم واهتماماتهــم وتطلعاتهــم، 
التــي  العنايــة  ســتجد  أنهــا  شــك  وال 

تســتحقها(

حضرة صاحب الجاللة السلطان
هيثم بن طارق المعظم

سلطان عمان
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المحتويات

الوضـــع الديموغرافـي

الوضـــع الصــــــــــــحـــي

الوضـــع التعــليمــــــي

الوضـــع العــمـــــلــــــي

الوضـــع االجتمـــاعـــي

الحيـــــازة العــــــامــــــة

5

7

9

11

13

15
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السكان في الفئة العمرية )18-29( سنة:  

بلــغ عــدد ســكان ســلطنة عمــان )4,481,042( نســمة بنهايــة عــام 2020م، شــكل العمانييــن مــا نســبته   •
)61 %(، وبعــدد يبلــغ )2,735،966( نســمة.                          

)20 %( نسبة الشباب من إجمالي العمانيين عام 2020م حيث بلغ عددهم )549,420( شابًا.  •
)51 %( نسبة الشباب الذكور من إجمالي الشباب العمانيين.     •

التوزيع الجغرافي للعمانيين للفئة العمرية )18 - 29( سنة:

أ- حسب المحافظات:

الوضع الديموغرافي

جدول )1( التوزيع العددي والنسبي للشباب العمانيين )18 - 29( سنة على المحافظات
بنهاية ديسمبر 2020م

اإلجمالي الوسطى الظاهرة 
 شمال 

الشرقية
 جنوب 

الشرقية 
 جنوب 

الباطنة
  شمال 

الباطنة
الداخلية مسندم البريمي ظفــــــار مسقط المحافظة

549,420 5,613 32,859 39,697 45,250 72,734 111,366 74,416 14,949 6,597 41,846 104,093 عدد 
الشباب

% 20 % 22 % 20 % 21 % 20 % 21 % 20 % 20 % 21 % 19 % 19 % 19
النسبة 

من سكان 
المحافظة
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شكل )1( التوزيع النسبي للشباب العمانيين )18-29( سنة
حسب الواليات )تعداد 2020(

بلغــت نســبة الشــباب فــي محافظــة الوســطى )22 %( مــن إجمالــي ســكان المحافظــة وهــي بذلــك   •
تضــم أعلــى نســبة للشــباب مقارنــة بباقــي المحافظــات.                          

)28 %( نســبة الشــباب العمانييــن فــي محافظــات )مســقط و ظفــار ومســندم( مــن إجمالــي الشــباب   •
العمانييــن فــي ســلطنة عمــان. 

ب- حسب الواليات:
واليــة الســيب تضــم أكبــر عــدد مــن الشــباب علــى مســتوى واليــات ســلطنة عمــان إذ تحتــوي علــى   •

)9.4 %( مــن إجمالــي الشــباب العمانييــن.

عبري

صحم

السويق

صحار

صاللة

السيب

% 67

% 9
% 5
% 5
% 5
% 5
% 4

بقية الواليات
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شكل )2( المواليد العمانيين األحياء لألمهات في الفئة العمرية )15– 29( سنة
لعام 2020م

الوضع الصحي

1- المواليد حسب فئات عمر األم:  

بلــغ عــدد المواليــد العمانييــن األحيــاء لألمهــات فــي الفئــة العمريــة )15– 29( ســنة عــام 2020م   •
العمانييــن.  المواليــد  إجمالــي  مــن   )% 43( نســبتة  مــا  حــي وشــكلو  مولــود   )33,195(

)19 –15(

826
)29 –25(

22,966
)24 –20(

9,403

33,195
مولود حي
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أمراض الجهاز التنفسي  أمراض الجهاز الدوري  األمراض المعدية والطفيلية 

شكل )3( التوزيع النسبي ألهم ثالثة أسباب للوفيات في فئة الشباب )15– 29( سنة
لعام 2020م*

وفيات الشباب:  

ــة وفــاة،  ــة )15– 29( ســنة لعــام 2020م )388( حال ــة العمري ــات الشــباب فــي الفئ بلغــت أعــداد وفي  •
حيــث شــكلوا مانســبته )5 %( مــن إجمالــي وفيــات الســكان العمانييــن البالــغ عددهــم )8,668(.   

% 24% 7

*المصدر : التقرير السنوي لوزارة الصحة

% 20
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بلغ معدل األمية للشباب العمانيين )15-29( سنة )0.4( حسب بيانات تعداد 2020م.  •
)26,994( إجمالي الطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي )العام والخاص( للعام األكاديمي   •

2019/ 2020م هم من الفئة العمرية )18-29( سنة. 
 )29-18( )العام والخاص( في الفئة العمرية  شكل الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي   •

سنة ما نسبته )88.5 %( من إجمالي الطلبة المقيدين لعام 2019/ 2020م.      
إجمالي  والخاص من  العام  العالي  التعليم  الشباب في مؤسسات  الخريجين  الطلبة  نسبة   )% 80(  •

الطلبة الخريجين لعام 2019/ 2020م.

الوضع التعليمي
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الوضع العملي

1-  المشتغلون )18–29( سنة:

بلــغ إجمالــي عــدد الشــباب العمانييــن المشــتغلين فــي الســلطنة )178,556( مشــتغل حســب تعــداد   •
2020م وشــكلوا مــا نســبته )24 %( مــن إجمالــي العمانييــن المشــتغلين.

) 50,4 %( من الشباب يشتغلون في القطاع العام و )49,4 %( في القطاع الحكومي.  •
) 79 %( من الشباب المشتغلين في القطاعين هم ذكور.  •

شكل )5( التوزيع العددي للشباب العمانيين العاملين بأجر في الفئة العمرية )18-29( سنة حسب القطاع والجنس
)تعداد 2020م(

158,018

79,649
القطاع العام

78,102
القطاع الخاص

267
أخرى
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2-  أصحاب األعمال الشباب:

بلغ إجمالي أصحاب األعمال العمانيين في سلطنة عمان حسب تعداد 2020م )157,179(.  •
)26,191( عدد الشباب )18– 29( سنة أصحاب األعمال منهم )80 %( ذكور و )20 %( إناث .  •

)16.7 %( نسبة أصحاب األعمال الشباب من إجمالي العمانيين.  •

3-  الباحثون عن عمل :

بلــغ إجمالــي عــدد العمانييــن الباحثيــن عــن عمــل فــي ســلطنة عمــان حســب تعــداد 2020م )65,438(   •
باحثــًا وباحثــة.

شــكل الشــباب الباحثيــن عــن عمــل النشــطين حســب تعــداد 2020م مــا نســبته )72 %( مــن إجمالــي   •
ــن عــن عمــل. ــن الباحثي العمانيي

47,007

عدد الشباب العمانيين
الباحثين عن عمل

% 43.4
ذكور

% 56.6
إناث
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الوضع االجتماعي

1-  األشخاص ذوو اإلعاقة:

بلغ إجمالي األشخاص ذوي اإلعاقة حسب بيانات تعداد 2020م )42,304( معاق ، شكل الشباب في   •
الفئة العمرية )18-29( سنة مانسبته )19 %( من إجمالي األشخاص ذوي اإلعاقة.

بلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة في الفئة العمرية )18-29( سنة )7,954( في عام 2020م، وشكل   •
الذكور منهم مانسبته )59 %(.

إعاقة ضعف السمع هي األكثر انتشارًا بين فئة الشباب )18-29( سنة، وشكلت مانسبته )28 %( من   •
إجمالي اإلعاقات لهذه الفئة.

 بين الشباب )18-29( سنة 
ً
شكل )6( التوزيع العددي لإلعاقات األكثر انتشارا

)تعداد 2020م(

71 76
394

82
344

1,130

2,067

1,565

2,216

صرع تأخر النمو متالزمة
داون

اضطراب
طيف التوحد

بصرية إعاقات متعددة جسديةذهنية ضعف السمع
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2-  الحالة العملية لألشخاص ذوي اإلعاقة:

بلــغ عــدد الشــباب ذوي اإلعاقــة فــي الفئــة العمريــة )18-29( ســنة )7,945(، منهــم )1,345( عامليــن   •
وشــكل الذكــور مــا نســبتة )85 %( مــن إجمالــي الشــباب ذوي اإلعاقــة العامليــن.

)30 %( مــن الشــباب ذوي اإلعاقــة العامليــن يعملــون فــي القطــاع الحكومــي و )66 %( منهــم فــي   •
القطــاع الخــاص.

)4 %( من الشباب ذوي اإلعاقة هم باحثون عن عمل.  •

شكل )7( الحالة العملية للشباب )18-29( سنة  ذوو اإلعاقة 
 حسب تعداد 2020م

1,3456,273327

191

136

3,314

2,959

39

10

740

151

361

44

ذكور

إناث

باحث عن عملال يعمل يعمل
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إناث ذكور المحافظة

4,126 6,863 مسقط

1,183 1,716 ظفار

319 475 مسندم

893 1,173 البريمي

3,244 6,447 الداخلية

4,050 8,857 شمال الباطنة

2,367 6,483 جنوب الباطنة

1,455 3,222 جنوب الشرقية

2,433 4,335 شمال الشرقية

1,874 3,041 الظاهرة

446 527 الوسطى

22,390 43,139 اإلجمالي

283,081 415,283 إجمالي مالك األراضي

الحيازة العامة

1- الشباب ُمالك األراضي:

بلغ عدد الشباب )18-29( سنة ُمالك األراضي )65.5( ألف شاب وشابة.   •
)9 %( من ُمالك األراضي في سلطنة عمان هم شباب.  •

جدول )2( عدد الشباب )18-29( سنة الذين يملكون أرضا واحدة على األقل حسب المحافظات والجنس 
 )تعداد 2020م(
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شكل )8( التوزيع النسبي للشباب )18-29( سنة ُمالك األراضي حسب الجنس  
 )تعداد 2020م(

شكل )9( التوزيع النسبي للشباب )18-29( سنة ُمالك السيارات الخاصة حسب الجنس   
 تعداد 2020م

1- الشباب ُمالك السيارات الخاصة:

)155.2( ألــف إجمالــي الشــباب )18-29( ســنة الذيــن يملكــون ســيارة خاصــة واحــدة علــى األقــل   •
الخاصــة. الســيارات  إجمالــي مالكــي  مــن   )% 23( نســبته  مــا  وشــكلوا 

)21 %( من الشباب مالكي السيارات من محافظة شمال الباطنة.  •

ذكور%66

ذكور

%15

إناث

%34 إناث

%85
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