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•   الباحثون عن عمل:
1- نبذة عامة عن الباحثني عن عمل يف السلطنة:

- بلــغ إمجــايل العمانيــن الباحثــن عــن عمــل يف الســلطنة 43 ألــف و858 باحثــا عــام 
2016م.

العمــل )60-18( ســنة يف  قــوة  الباحثــن عــن عمــل مــن إمجــايل  3.4% هــي نســبة   -
الســلطنة.

- 63.9% هي نسبة اإلناث من إمجايل الباحثن عن عمل يف السلطنة.
- النسبة األكرب من الباحثن عن عمل هم من محلة الشهادة اجلامعية.

عدد العمانيني الباحثني عن عمل حسب املستوى التعليمي عام 2016م

2- الشباب العمانيون الباحثون عن عمل:
- أكثر من ثالثة أرباع الباحثن عن عمل هم شباب )29-18( سنة بنسبة %76.5.
- 6% هي نسبة الشباب الباحثن عن عمل من إمجايل الشباب العمانين يف السلطنة.

- حوايل ثلثي الشباب الباحثن عن عمل هم إناث.

الشباب العمانيون الباحثون عن عمل حسب اجلنس عام 2016م

•   رواد األعمال:
- بلــغ عــدد رواد األعمــال املســتفيدون مــن القــرض التمويلــي املقــدم مــن صنــدوق الرفــد 

ذكــور. منهــم  2016م،%71.8  عــام  فــردا   1835
- كمــا بلــغ عــدد رواد األعمــال الشــباب )30-18( ســنة املســتفيدون مــن القــرض 581 شــابا 

وشــابة، بلغــت نســبتهم 32% مــن إمجــايل الــرواد املســتفيدين.
- 52.7% من الرواد الشباب يقطنون حمافظيت مسقط والداخلية.

رواد األعمال املستفيدون من القرض التمويلي لصندوق الرفد
حسب الفئات العمرية عام 2016م

- حوايل ثلث الشباب العمانين العاملن يف القطاع اخلاص ال حيملون أي مؤهل تعليمي.
ــى  ــات العامــالت يف القطــاع اخلــاص احلاصــالت عل ــابات العماني ــوق عــدد الش - يتف

درجــة املاجســتري عــن الذكــور.

الشباب العمانيون )29-18( سنة العاملون يف القطاع اخلاص حسب مستوى املهارة
حىت هناية يوليو 2017م
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املشتغلون يف السلطنة حسب اجلنسية والقطاع عام 2016 م

- شكل الشباب )29-15( ما نسبته 32,8 من إمجايل املشتغلن يف السلطنة.
- شكل الشباب العمانيون 16.9% من إمجايل الشباب العامل.

املشتغلون الشباب )29-15( سنة يف السلطنة حسب اجلنسية والقطاع عام 2016م

- 125,2 ألــف هــو عــدد الشــباب العمانيــن العاملــن )29-15( ســنة يف القطاعــن احلكومــي 
واخلــاص، يشــكلون مــا نســبته 29.1% مــن إمجــايل املشــتغلن العمانيــن يف الســلطنة.

- 66.8% هي نسبة الذكور الشباب من إمجايل الشباب العمانين املشتغلن.
- الفئــة اخلمســية )29-25( ســنة هــي أكــر فئــات الشــباب العمــاين حجمــا يف عــدد العاملــن 

إذ شــكلت مــا نســبته 69.6% مــن إمجاليهــم.

١23

•   نبذة عامة عن السكان والشباب في السلطنة:
على مستوى السلطنة منتصف عام 2016م:

ــل %45  ــون 55% مقاب ــون نســمة، شــكل العماني ــغ عــدد ســكان الســلطنة 4,4 ملي - بل
ــن منتصــف عــام 2016م. للوافدي

- 65.4% هي نسبة الذكور يف السلطنة.
- شكلت فئة الشباب )29-18( سنة ما نسبته 27.6% من إمجايل سكان السلطنة.

- ترتفــع فئــة الشــباب لــدى الوافديــن حيــث بلغــت 32.3% ، وتنخفــض لــدى العمانيــن 
.%23.7

نسب الشباب يف السلطنة حسب اجلنسية واجلنس عام 2016م

املشتغلون العمانيون الشباب
حسب اجلنس عام 2016م

%67%33

املشتغلون العمانيون الشباب
حسب فئات العمر اخلمسية عام 2016م

%70%28
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•   القطاع الخاص:
- يعتــر القطــاع املشــغل األكــر يف الســلطنة؛ إذ بلــغ إمجــايل العاملــن فيــه أكثــر مــن مليــوين 

مشــتغل، يشــكل الوافــدون النســبة العظمــى فيــه حيــث بلغــت 88.4% عــام 2016م .
- شــكل الشــباب )29-15( ســنة نســبة 34.5% من إمجايل العاملن يف القطاع اخلاص، 

حيــث بلــغ عددهــم 698,2 ألفــا.
- بلــغ عــدد الشــباب العمانيــن )29-18( ســنة العاملــن يف القطــاع اخلــاص 78,3 ألــف 

مشــتغل وذلــك حــى هنايــة يوليــو 2017م. 
- شكل الذكور ما نسبته %75 .

•   الشباب وسوق العمل:
املشتغلون عام 2016م )يف القطاعني العام واخلاص(:

- 2,26 مليون هو عدد املشتغلن يف السلطنة.
-  شــكلت العمالــة الوافــدة الشــرحية األكــر مــن املشــتغلن يف الســلطنة حيــث بلغــت مــا نســبته 

81% مــن إمجــايل املشــتغلن.
- 429,8 ألف هو عدد العمانين املشتغلن يف القطاعن العام واخلاص.

- 89.6% من إمجايل املشتغلن يعملون يف القطاع اخلاص.
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يوم الشباب العماني
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•   الباحثون عن عمل:
1- نبذة عامة عن الباحثني عن عمل يف السلطنة:

- بلــغ إمجــايل العمانيــن الباحثــن عــن عمــل يف الســلطنة 43 ألــف و858 باحثــا عــام 
2016م.

العمــل )60-18( ســنة يف  قــوة  الباحثــن عــن عمــل مــن إمجــايل  3.4% هــي نســبة   -
الســلطنة.

- 63.9% هي نسبة اإلناث من إمجايل الباحثن عن عمل يف السلطنة.
- النسبة األكرب من الباحثن عن عمل هم من محلة الشهادة اجلامعية.

عدد العمانيني الباحثني عن عمل حسب املستوى التعليمي عام 2016م

2- الشباب العمانيون الباحثون عن عمل:
- أكثر من ثالثة أرباع الباحثن عن عمل هم شباب )29-18( سنة بنسبة %76.5.
- 6% هي نسبة الشباب الباحثن عن عمل من إمجايل الشباب العمانين يف السلطنة.

- حوايل ثلثي الشباب الباحثن عن عمل هم إناث.

الشباب العمانيون الباحثون عن عمل حسب اجلنس عام 2016م

•   رواد األعمال:
- بلــغ عــدد رواد األعمــال املســتفيدون مــن القــرض التمويلــي املقــدم مــن صنــدوق الرفــد 

ذكــور. منهــم  2016م،%71.8  عــام  فــردا   1835
- كمــا بلــغ عــدد رواد األعمــال الشــباب )30-18( ســنة املســتفيدون مــن القــرض 581 شــابا 

وشــابة، بلغــت نســبتهم 32% مــن إمجــايل الــرواد املســتفيدين.
- 52.7% من الرواد الشباب يقطنون حمافظيت مسقط والداخلية.

رواد األعمال املستفيدون من القرض التمويلي لصندوق الرفد
حسب الفئات العمرية عام 2016م

- حوايل ثلث الشباب العمانين العاملن يف القطاع اخلاص ال حيملون أي مؤهل تعليمي.
ــى  ــات العامــالت يف القطــاع اخلــاص احلاصــالت عل ــابات العماني ــوق عــدد الش - يتف

درجــة املاجســتري عــن الذكــور.

الشباب العمانيون )29-18( سنة العاملون يف القطاع اخلاص حسب مستوى املهارة
حىت هناية يوليو 2017م
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